Relatório

de

Estágio

Profissionalizante

realizado numa equipa sénior do Campeonato
de Portugal na época 2018/2019

Relatório de Estágio apresentado com vista à
obtenção do 2º ciclo em Treino Desportivo,
especialização em Treino de Alto Rendimento, da
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto,
ao abrigo do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de
março, na redação dada pelo Decreto-Lei nº
65/2018 de 16 de agosto.

Orientador: Professor Doutor António Natal Campos Rebelo

Bruno Filipe Alves Teixeira
Porto, setembro 2019

II

Ficha de catalogação

Teixeira, B. (2019). Relatório de Estágio Profissionalizante realizado numa
equipa sénior do Campeonato de Portugal na época 2018/2019. Porto. B.
Teixeira. Relatório de estágio profissionalizante para a obtenção do grau de
Mestre em Treino Desportivo, vertente de Treino de Alto Rendimento Desportivo,
apresentado à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Palavras-chave: FUTEBOL; PREPARAÇÃO FÍSICA; TREINO; QUALIDADES
FÍSICAS.

III

IV

Agradecimentos

Aos meus Pais, por tudo, pelos valores que me transmitiram ao longo dos
anos e por todo o apoio que me deram.
Aos meus avós, pelo carinho, paciência e trabalho que tiveram comigo
desde sempre.
À Joana, ao Kiko, à Bea, à Mónica e à Daniela, pelo carinho, pelo apoio e
pelo companheirismo.
A toda a minha família pelo apoio e amizade.
À Doutora Susana, pelo apoio e pela ajuda.
Ao David Mourão pela confiança que sempre teve em mim e pelo
companheirismo.
A todos os meus amigos e colegas da FADEUP, pelos bons momentos,
pelo companheirismo e amizade.
À equipa técnica do Gondomar S.C., ao Sr Abílio, ao João, ao André, ao
Jominho, ao Rúben e, em especial, ao Professor José Alberto pela oportunidade.
Ao Professor António Natal, pela disponibilidade, pela ajuda e exigência.
A todos os professores do gabinete de futebol, ao Professor Júlio
Garganta, ao Professor José Guilherme, ao Professor Daniel Barreira e ao
Professor Filipe Casanova pela partilha de conhecimento.

V

VI

Índice
Ficha de catalogação ........................................................................................ III
Agradecimentos ................................................................................................. V
Índice ................................................................................................................ VII
Índice de Quadros ............................................................................................. IX
Índice de Figuras ........................................................................................... XI
Resumo ........................................................................................................... XIII
Abstract ........................................................................................................... XV
Lista Abreviaturas.......................................................................................... XVII
1. Introdução ...................................................................................................... 1
1.1. Contextualização ..................................................................................... 1
1.1.1. Natureza da profissão do treinador ................................................... 1
1.1.2. Competências do treinador ............................................................... 2
1.1.3. Grau II ............................................................................................... 4
1.1.4. Ensino – aprendizagem..................................................................... 5
1.1.5. Estágio profissionalizante .................................................................. 6
1.2. Expectativas para o Estágio ..................................................................... 7
2. Enquadramento do estágio ............................................................................ 9
2.1. Enquadramento Institucional ................................................................... 9
2.1.1. Caracterização do Clube ................................................................... 9
2.2. Enquadramento Funcional ..................................................................... 12
2.2.1. Constituição do Plantel.................................................................... 12
2.2.2. Constituição da equipa técnica ....................................................... 12
2.2.3. Caracterização do departamento médico ........................................ 13
2.2.4. Caracterização do Staff ................................................................... 13
2.2.5. Objetivos do clube ........................................................................... 14
2.3. Caracterização das Competições .......................................................... 14
2.3.1. Campeonato de Portugal (CP) ........................................................ 14
2.3.2. Taça de Portugal Placard ................................................................ 16
2.4. Modelo de Treino e Modelo de Jogo ..................................................... 16
2.4.1. Modelo de Jogo ............................................................................... 17
2.4.2. Modelo de treino.............................................................................. 29

VII

2.4.3. Morfociclo Padrão ........................................................................... 31
2.5. Monotorização e controlo das cargas de treino ..................................... 35
2.5.1. Carga de Treino .............................................................................. 35
2.5.2. Fadiga ............................................................................................. 36
2.5.3. Recuperação ................................................................................... 37
2.5.5. Métodos de monotorização da carga .............................................. 39
2.6. Treino de Força ..................................................................................... 42
2.6.1. Força e as suas manifestações ....................................................... 42
2.6.2. Importância da força no futebol ....................................................... 43
2.6.3. Treino de Força e Prevenção de Lesões ........................................ 44
3. Realização da prática ................................................................................... 47
3.1. Expectativa inicial .................................................................................. 47
3.2. Objetivos ................................................................................................ 48
3.3. Modelação do Processo de Treino ........................................................ 50
2.5.1. Organização Ofensiva ..................................................................... 50
2.5.2. Transição Defensiva........................................................................ 55
2.5.3. Organização Defensiva ................................................................... 57
3.5.4. Transição Ofensiva ......................................................................... 60
3.4. Reflexões da prática .............................................................................. 62
3.4.1. Fase inicial ...................................................................................... 62
3.4.2. Treino de ginásio ............................................................................. 63
3.4.3. Papel do recuperador físico ............................................................ 64
3.4.4. Especificidade do treino e as qualidades físicas ............................. 65
3.4.5. Aplicação prática do controlo das cargas de treino ......................... 69
3.4.6. Mudanças de piso ........................................................................... 71
3.5. Desenvolvimento Profissional ................................................................ 73
3.5.1. Reflexão crítica................................................................................ 73
4. Conclusões e Perspetivas Futuras ............................................................... 75
5. Bibliografia.................................................................................................... 77

VIII

Índice de Quadros
Quadro 1 – Avaliação velocidade máxima em 30 metros ................................ 66

IX

X

Índice de Figuras
Figura 1 – Emblema Gondomar SC ................................................................... 9
Figura 2 – Estádio São Miguel ......................................................................... 10
Figura 3 – Plantel sénior GSC 2018/2019 ........................................................ 13
Figura 4 – Classificação final série B CPP 2018/2019 ..................................... 15
Figura 5 – Estruturas mais utilizadas ............................................................... 18
Figura 6 - Organização Ofensiva – 1ª fase de construção ............................... 21
Figura 7 – Ocupação das zonas de finalização ................................................ 22
Figura 8 – Momento de transição defensiva..................................................... 23
Figura 9 – Ocupação das zonas de finalização em Organização Defensiva .... 25
Figura 10 – Momento de transição ofensiva..................................................... 26
Figura 11 – Canto Defensivo Padrão ............................................................... 27
Figura 12 – Livre Lateral Defensivo .................................................................. 27
Figura 13 – Canto Ofensivo.............................................................................. 28
Figura 14 – Livre Lateral Ofensivo ................................................................... 29
Figura 15 – Morfociclo Padrão ......................................................................... 31
Figura 16 – Número de Travagens por Minuto, semana 13 a 17 de novembro 33
Figura 17 – Distância Total Percorrida, semana 13 a 17 de novembro ............ 34
Figura 18 – Exercício Jogo entre linhas e variação do centro de jogo ............. 50
Figura 19 – Exercícios Jogo interior – escala coletiva...................................... 51
Figura 20 – Exercício 1ª fase de construção .................................................... 53
Figura 21 – Exercício criação com passe vertical ............................................ 54
Figura 22 – Exercício de finalização................................................................. 55
Figura 23 – Exercício de mudança de atitude .................................................. 56
Figura 24 – Exercício reação à perda – escala grupal ..................................... 57
Figura 25 – Exercício de coberturas defensivas............................................... 57
Figura 26 – Exercício sobre momentos de pressão ......................................... 58
Figura 27 – Ocupação dos espaços de finalização adversários....................... 59
Figura 28 – Exercício de retirada da bola da zona de pressão ........................ 60
Figura 29 – Canto Defensivo Padrão ............................................................... 61
Figura 30 – Canto Defensivo ............................................................................ 61
Figura 31 – Transição ofensiva após canto defensivo ..................................... 62

XI

Figura 32 – Exercício transição ofensiva .......................................................... 67
Figura 33 – Velocidades máximas individuais .................................................. 68

XII

Resumo
Nos últimos anos, o futebol apresentou uma grande evolução em diversos
aspetos, nomeadamente, nas questões técnico-táticas, onde a questão do
modelo de jogo e os aspetos estratégicos se discutem cada vez mais, e também
nas metodologias de treino, onde existe uma valorização constante do processo
de treino e do seu controlo.
O presente relatório é relativo ao estágio profissionalizante realizado no
âmbito do 2º ciclo em Treino Desportivo na Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto tendo sido realizado na equipa sénior do Gondomar
Futebol Clube na época de 2018/2019.
Devido às exigências do contexto, as minhas expectativas eram bastante
elevadas, com a esperança de encontrar um meio que me fizesse evoluir e
desenvolver como treinador. O objetivo do estágio profissionalizante passa pela
apresentação do aluno a um contexto onde põe em prática os conceitos teóricos
aprendidos ao longo da sua formação académica e funciona como um meio
facilitador para que o aluno seja capaz de se desenvolver nas diferentes áreas
que são imprescindíveis para a atuação de todos os treinadores, como a
liderança e comunicação ou o desenvolvimento das suas capacidades de
adaptação aos imprevistos comuns da prática.
As minhas funções ao longo do estágio passaram essencialmente pelo
trabalho de preparação física e recuperação de lesões, no entanto, pelo carácter
multidisciplinar do treino, houve sempre uma constante troca de ideias e
intervenção nas diferentes áreas do processo de preparação da equipa.
Após a conclusão do estágio, posso dizer que as minhas expectativas em
nada foram defraudadas. Estive inserido num meio que, apesar de não funcionar
de forma perfeita, exigiu da minha parte um grande crescimento pessoal e
profissional que me permite encarar o futuro com a confiança de que estou
preparado para trabalhar em contextos mais exigentes.
Palavras-chave:

FUTEBOL;

PREPARAÇÃO

QUALIDADES FÍSICAS.
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Abstract

Over the last few years the football has shown a great evolution in several
aspects, namely in the technical-tactical issues, where the strategic aspects are
increasingly discussed, and also in the training methodologies, where the training
process and its control are constatly evolving.
This report is related to the professional internship, in the scope of the 2nd
Degree of Sport Training at the Faculty of Sport of the University of Porto, and it
was held in senior team of Gondomar Sport Clube in 2018/2019.
Due to the demands of the context, my expectations were quite high,
hoping to find a way to evolve and develop as a coach. The objective of the
professional internship is the presentation of the student in a context where he
puts into practice the theoretical concepts learned during the academic formation
and allows the student to develop in the different areas that are essential for the
coaches’ performance, such as leadership and communication or developing
their ability to adapt to common unforeseen practice.
My duties throughout the internship were essentially the work of physical
preparation and injury recovery, however, due to the multidisciplinary nature of
training, there was always a constant exchange of ideas and intervention in the
different areas of the team preparation process.
Upon completion of the internship, I can say that my expectations were in
no way defrauded. I was inserted in a context that, although not working perfectly,
demanded from me a great personal and professional growth that allows me to
face the future with the confidence that I am prepared to work in more demanding
contexts.
Keywords:

FOOTBALL;

PHYSICAL

PHYSICAL QUALITIES
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1. Introdução
1.1. Contextualização
O presente relatório de Estágio foi realizado no âmbito do 2º Ciclo em
Treino Desportivo – Alto Rendimento da Faculdade de Deporto da Universidade
do Porto (FADEUP).
O 2º Ciclo em Treino Desportivo apresenta uma componente teórica
vasta, no entanto carece de uma componente prática nas diferentes Unidades
Curriculares, pelo que o estágio assume maior importância pela possibilidade da
aplicação dos conhecimentos adquiridos e permite uma interligação das
diferentes áreas de estudo, na tentativa de resolver questões e problemas
práticos.
O Relatório de Estágio mais do que um documento descritivo passa por
um espaço que possibilita uma reflexão crítica do desenrolar dos acontecimentos
da prática e permite uma autoavaliação das funções e atividades do seu autor.

1.1.1. Natureza da profissão do treinador
Para além do caracter lúdico, o futebol atual apresenta-se cada vez mais
como um negócio, onde existem fortes investimentos que, naturalmente, exigem
retorno no sucesso desportivo das equipas e dos clubes. Desta forma, o futebol
é

atualmente

influenciado

exigência/responsabilidade

que

por

fatores

daí

advém,

económicos
colocando

uma

e

pela
grande

responsabilidade nos seus agentes para estes atingirem os objetivos
pretendidos.
A profissão de treinador não é encarada como uma verdadeira profissão
devido à imprevisibilidade dos contextos e à exagerada dependência dos
resultados que retiram estabilidade a esta profissão. O treinador depende, deste
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modo, do sucesso em termos competitivos das suas equipas, em detrimento dos
objetivos e da forma como asseguram a condução do processo de treino. Assim,
a instabilidade e a incerteza presentes no dia-a-dia do treinador, provocadas
pelas imposições económicas, têm impedido a construção consolidada da
identidade da profissão.
Segundo Oliveira (2004), o processo de treino visa a aquisição de
princípios, comportamentos e intencionalidades por parte dos jogadores, assim
como a melhoria das caraterísticas e das capacidades dos jogadores nas
diferentes dimensões inerentes à prática desta modalidade (física, técnica, tática
e psicológica). É necessário um conjunto de conteúdos a abordar no treino que,
para se tornarem consolidados e inerentes na forma de jogar da equipa, é crucial
que haja tempo de trabalho para a aquisição dos mesmos.
O estágio possibilita acompanhar e trabalhar com uma equipa durante
uma época, existindo a oportunidade de avaliar, expor e refletir os
conhecimentos teóricos adquiridos a uma experiência repleta de conteúdos, de
momentos e de aprendizagens indispensáveis ao desenvolvimento pessoal e
profissional que lhe permitirá estar cada vez mais preparado para encarar os
desafios da profissão de treinador.

1.1.2. Competências do treinador

Num estudo realizado por Mesquita et al. (2011) foi questionado a
diversos treinadores de andebol de diferentes níveis competitivos sobre a
importância que atribuíam as competências de um treinador. Os resultados
mostraram três domínios de competências:
- Competências relacionadas com o treino e o jogo, como por exemplo, a
capacidade de planear e conduzir um treino ou planear a equipa para a
competição;
- Competências relacionadas com as questões de gestão e liderança;
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- Competências metacognitivas relacionadas com a capacidade de
reflexão e tomada de decisão, influenciadas pelo autoconhecimento.
Segundo De Martin Silva e Mesquita (2016), a ordem de importância dada
a estas diferentes competências variou em função da experiência e o nível de
qualificação dos treinadores, sendo que os mais experientes e mais qualificados
davam mais importância às de ordem social relativamente aos outros
treinadores. Acete et al. (2017) analisaram a perceção que os jogadores de
futebol têm dos seus treinadores e concluíram que os menos experientes
valorizam mais as questões técnicas e dão maior importância à sua evolução
como treinadores, mas acabam por ser mais autocratas, na tentativa de se
destacarem.
Os treinadores devem refletir sobre as suas ações, de forma a perceber
os efeitos positivos e negativos das mesmas e adaptar o seu discurso e
comportamento as essas reflexões. Para Araújo J. (1995) “cada treinador deve
ao longo dos anos em que exerça a sua atividade elaborar a sua própria filosofia
de ação” de acordo com a observação e análise de todo o processo.
Os treinadores têm, portanto, que dominar uma vasta área de
competências. Devem ser capazes de dominar as características técnicas da
modalidade, bem como a organização/planeamento do processo de treino, mas
também ter conhecimentos de outras áreas que a influenciam, com o a fisiologia,
a nutrição ou a psicologia. Para além disto necessitam de adotar estratégias que
otimizem a sua capacidade de comunicação e gestão dos grupos, bem como
procurar sempre uma autoanálise e uma constante reflexão sobre as suas
opções.
Muitas vezes os treinadores empenham-se na elaboração dos processos
de avaliação com o único propósito de obter o grau de certificação (Chesterfield,
2010), pelo que é necessário mostrar a importância de uma constante
aprendizagem na procura de uma evolução consistente, que os prepare para um
desporto (e um mundo) em constante evolução.
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1.1.3. Grau II
Tal como nos reporta o Instituto Português do Desporto e Juventude
(2012), o Grau II é fundamental para a consolidação dos conhecimentos base
das funções de treinador. Os conhecimentos e a experiência adquirida durante
este processo de formação são decisivos na carreira de um treinador.
Desta forma, o treinador de Grau II apresenta um conjunto de saberes,
relacionados com:
- Conhecimentos teóricos sobre a modalidade e diferentes áreas que a
influenciam (psicologia, nutrição, metodologia, ensino…), assim como das
questões éticas e deontológicas referentes ao contexto desportivo;
- Os saberes-fazer, que envolvem a capacidade de comunicação, a
capacidade de planear, orientar e avaliar o processo de treino, tendo em conta
as caraterísticas da equipa, dos jogadores e do contexto competitivo, analisar os
comportamentos dos jogadores e da equipa no contexto do treino e jogo;
- Os saberes-ser, que passam por promover e valorizar o espírito
desportivo e competitivo dos atletas em relação à equipa, ao clube e aos
adversários, bem como o relacionamento interpessoal e um conjunto de atitudes
e comportamentos adequados às exigências da prática da modalidade.
A aquisição de um conjunto de conhecimentos e competências que
permitem ao treinador estar preparado para intervir no contexto em que se
encontra depende muito da sua experiência, dos problemas vivenciados e das
estratégias que foi encontrando para superar essas dificuldades. Esta vivência e
conhecimento prático que vai adquirindo é fundamental para o seu
desenvolvimento. Neste sentido, a possibilidade de realizar um estágio surge
como uma oportunidade de compreender uma realidade diferente e de
desenvolver algumas competências relacionadas com o conhecimento do jogo
e com o processo de treino, fruto da vivência de experiências e procura de
soluções diferentes.
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1.1.4. Ensino – aprendizagem

A evolução dos processos de treino e, por consequência, dos processos
de jogo dependem de forma direta da maneira como os conteúdos são
apresentados, de como os jogadores os entendem e como os conseguem pôr
em prática. Pelo carácter social do jogo de futebol, é necessário transmitir
valores culturais e educativos e perseguir o propósito de provocar melhorias no
desempenho de cada um (Costa, I. et al, 2010). Nos últimos anos, o futebol
sofreu um processo de evolução, pelo que o ensino da modalidade deve
acompanhar essa mudança e evoluir, de forma a garantir a sua continuidade.
As referências deste ensino deverão ser os valores culturais e educativos,
como o respeito, o espírito desportivo, cooperação, autonomia, etc. Valores
estes que servem como base para o desenvolvimento desportivo em termos
físicos, técnicos, táticos e psicológicos.
Pelo seu carácter dinâmico e de natureza opositiva, as condições e
situações de jogo estão em constante mudança. Deste modo, a preparação dos
atletas deve ser feita de forma a que estes avaliem o contexto, decidam e ajam
em conformidade com o mesmo e o seu êxito depende, em grande escala, da
qualidade e precisão com que relaciona todos os intervenientes e as suas
intenções (Garganta, J. 1997).
Garganta (1997) afirma, também, que o futebol está a verificar um
aumento do seu ritmo, o que requer um empenho permanente por parte dos
jogadores para tomar decisões e existe uma necessidade de entender o
processo de treino como uma forma de permitir esse desenvolvimento.
É importante perceber que o jogador de futebol toma as decisões em
função da forma que entende o jogo (Costa, I. et al, 2010), pelo que o treino
passa, também, por dotar o atleta da capacidade de o perceber em termos
táticos, de forma a garantir o maior sucesso das suas decisões.
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1.1.5. Estágio profissionalizante
O meu estágio relativo à conclusão do 2º ciclo de estudos foi realizado no
escalão sénior do Gondomar Sport Clube, que compete no Campeonato de
Portugal e na Taça de Portugal.
As minhas funções principais passaram pela preparação das qualidades
físicas dos atletas e a última fase da reabilitação pós lesão, no entanto, pelo
carácter dinâmico do jogo de futebol, as diferentes componentes (técnica, tática,
física, psicológica e tomada de decisão) estão interligadas e é importante que o
trabalho realizado de forma isolada, exigindo um acompanhamento e
compreensão de todas as partes do processo de treino.
Segundo Garganta (1997), o processo de treino visa a aquisição de
comportamentos e intencionalidades por parte dos jogadores, sendo guiados
pelos princípios e subprincípios definidos pelo treinador no Modelo de jogo. De
forma a abranger de forma positiva todas as componentes do jogo de futebol, o
processo de treino deve ser planeado e organizado, tendo em conta a densidade
da emergência dos conteúdos exigidos. O treinador e respetiva equipa técnica
assumem, portanto, um papel fundamental no controlo e gestão da evolução do
planeamento e aplicação prática do processo de treino.
Nos últimos anos verificou-se um aumento da intensidade do jogo de
futebol, com um aumento da distância percorrida e com uma percentagem cada
vez mais alta de distâncias percorridas a alta intensidade (Bush, 2015). Devido
a maiores exigências do ponto de vista tático, o tempo para o decorrer das ações
tem diminuindo, o que exige uma maior preparação técnico-tática, mas também
mais exigente ao nível das qualidades físicas. O treino de força assume-se como
essencial, numa perspetiva de rendimento e na capacidade de dotar os atletas
de maior capacidade de resiliência em termos musculares e articulares que se
traduz numa diminuição da incidência de lesões no futebol (Askling, 2003).
O processo de aprendizagem envolve aspetos cognitivos, emocionais,
orgânicos, sociais e culturais e é caracterizada por um conjunto de avanços e
recuos, de dúvidas, questões e erros essenciais para o progresso do
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conhecimento. A constante busca pelo conhecimento quase nunca leva a
certezas, no entanto, permite, de forma consistente, e contínua uma
aproximação das mesmas a uma prática sustentada e guiada pela evidência.
Em traços gerais, o relatório é constituído por uma parte inicial, onde estão
incluídos os Agradecimentos, o Índice geral e de figuras e tabelas e a Lista de
abreviaturas e o Resumo/Abstract, que servem como guia e auxílio para a
compreensão do documento. O presente capítulo, a Introdução, funciona como
uma breve apresentação do propósito do Relatório de Estágio e os seus
objetivos. No capítulo 2, Enquadramento do Estágio, apresento de forma breve
o contexto da realização do Estágio, a história do Clube, a constituição da equipa
e o modelo de jogo e treino pretendido. Exponho também uma breve revisão da
literatura que considerei mais importante na realização deste documento. O
capítulo 3, Realização da Prática, consiste na descrição das minhas expectativas
iniciais, dos meus objetivos e algumas dificuldades encontradas na realização
do Estágio, juntamente com as minhas reflexões sobre essa mesma prática. No
capítulo seguinte, Conclusões, e perspetivas futuras, faço uma breve descrição
das minhas expectativas futuras após a realização deste estágio. Os Capítulos
finais são constituídos pela Bibliografia e pelos Anexos.

1.2. Expectativas para o Estágio
Tal como referi, espero que o estágio me possibilite um complemento à
formação, teórica que obtive durante os 4 anos anteriores na FADEUP, e que
me permita colocar esses mesmos conhecimentos em prática.
Espero encontrar um espaço de partilha de conhecimento entre todos os
elementos do Staff, e que isso se reflita numa melhor compreensão do jogo e do
processo de treino, mas também nas questões da liderança e “gestão do grupo”.
Visto ser o primeiro ano em que vou estar inserido num contexto sénior,
conto desenvolver ao máximo a minha capacidade de interação com os
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jogadores e perceber as diferenças no discurso utilizado, relativamente aos
jogadores da formação.
Devido à exigência do contexto em que vou estar inserido, espero
aproveitar para desenvolver as minhas capacidades, criar bases sólidas para
sustentar o meu progresso como profissional e ser útil no processo de treino,
mostrando que posso ser uma mais valia para o futuro do clube.
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2. Enquadramento do estágio

2.1. Enquadramento Institucional

2.1.1. Caracterização do Clube
O Gondomar Sport Clube (GSC) localiza-se, como o nome indica, no
Concelho de Gondomar, distrito do Porto. O seu emblema encontra-se
representado na Figura 1.
Gondomar é um dos concelhos mais populosos da Região Norte, com
mais de 200.000 habitantes, e caracteriza-se por uma grande tradição agrícola.

Figura 1 – Emblema Gondomar SC

2.1.1.1 História do Clube
O Gondomar Sport Clube foi fundado no dia 1 de maio de 1921 e cessou
a sua atividade no ano de 1932. No ano de 1942 formou-se um grupo desportivo
com o nome de “Os Teimosos de Gondomar”, responsável pela reativação do
Gondomar Sport Clube na década de 60.
No passado recente, o clube disputou a 2ª liga Nacional de futebol, onde
viria a ser despromovido no ano de 2009, participando até à presente época o
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Campeonato Nacional de Seniores (CNS), que corresponde ao antigo
Campeonato Nacional 2ª Divisão B.
Em termos de escalões de formação, o Gondomar Sport Clube apresenta
uma história recente de presenças nos diversos escalões Nacionais. No entanto,
nas últimas temporadas os escalões do clube disputam apenas as divisões
distritais.
O atual presidente do Clube é Álvaro Cerqueira.

2.1.1.2 Palmarés
•

Competições Nacionais: 1 títulos do Campeonato Nacional 2ª
Divisão B (2003/2004);

•

Competições Distritais: 1 título da 1ª Divisão da AF Porto
(1989/1990);

2.1.1.3 Infraestruturas
O estádio de São Miguel (Figura 2) foi inaugurado em 1970 e localiza-se
na freguesia de São Cosme, no município de Gondomar. Conta com 2 bancadas
cobertas e tem capacidade para receber 2450 pessoas. Possui um relvado
natural com 102 metros de comprimento e 68m de largura.

Figura 2 – Estádio São Miguel
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O estádio apresenta em anexo, 2 campos de relva sintética, sendo que
um deles tem dimensões de futebol de 11 e o outro de futebol de 7. Estes campos
são utilizados maioritariamente pelas equipas de formação do clube, no entanto,
de forma a evitar o desgaste da relva natural do estádio principal, a equipa sénior
quando necessário também usufrui desses espaços para realizar os treinos.
O estádio de S. Miguel possui nas instalações balneários, gabinete
médico, auditório e ginásio para a realização das atividades extra treino
necessárias.
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2.2. Enquadramento Funcional

2.2.1. Constituição do Plantel
O plantel da equipa principal do Gondomar SC foi constituído por 29
atletas,

3

guarda-redes,

5

defesas

centrais,

4

laterais,

6

médios

centro/defensivos, 7 extremos e 4 pontas de lança.
A qualidade dos jogadores e a sua entrega e disponibilidade permitiu
várias alterações na equipa inicial ao longo da época, existindo muitas vezes
“adaptações” de jogadores a uma posição/função diferente, mas que quase sem
exceções, resultaram de forma positiva.
Dos 28 jogadores, 22 deles de nacionalidade portuguesa, 3 de
nacionalidade chinesa, 2 de nacionalidade colombiana, 1 de nacionalidade
senegalesa e 1 de nacionalidade angolana.
Em algumas situações jogadores da equipa B e da equipa de sub-19
foram chamados a treinar com o plantel principal, mas nenhum deles efetuou um
jogo oficial.
A equipa era constituída, na sua maioria, por jogadores jovens contando
com a presença de alguns elementos mais experientes, com a média de idades
dos jogadores a situar-se nos 24,00 anos com uma estatura e peso médios de
181cm e 73kg, respetivamente.

2.2.2. Constituição da equipa técnica
A equipa técnica foi formada por 5 elementos:
Treinador Principal: José Alberto
Treinadores Adjuntos: Abílio Rocha (também treinador de guarda-redes)
João Silva (também responsável pela análise do
adversário)
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Preparador físico: André Costa
Recuperador físico/Preparador físico: Bruno Teixeira

Como referi anteriormente neste relatório, inicialmente a equipa técnica
era formada por 4 elementos, no entanto, pela necessidade de ter alguém que
acompanhasse e dirigisse o trabalho realizado no ginásio do clube, foram-me
propostas essas funções, que desempenhei ao longo de toda a época.

2.2.3. Caracterização do departamento médico
O responsável pelo departamento médico foi o Dr. José Ramos, no
entanto, não estava no clube a tempo inteiro, pelo que a maioria do trabalho
clínico de recuperação de lesões foi realizado pelo fisioterapeuta Diogo Araújo e
pelo osteopata Pedro Ferreira.

2.2.4. Caracterização do Staff
O restante staff foi constituído pelo Sr. Coelho, que desempenhou as
funções de diretor técnico juntamente com o técnico de equipamentos, Jerónimo
Aleixo (carinhosamente conhecido como Jominho).

Figura 3 – Plantel sénior GSC 2018/2019
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2.2.5. Objetivos do clube

Escalões de formação
•

O principal objetivo é formar pessoas integras com valores, que
consigam representar o Gondomar SC com dignidade;

•

O segundo grande objetivo dos escalões mais jovens é regressar aos
escalões nacionais com a maior brevidade;

•

Conseguir desenvolver os jogadores de forma a serem capazes de
integrar a equipa principal do clube nas próximas épocas.

Escalão Sénior

•

Obter uma classificação que permita a manutenção no Campeonato de
Portugal;

•

Tentar alcançar a vitória em todos os jogos;

•

Apresentar em jogo os conteúdos trabalhados ao longo da(s) semana(s).

2.3. Caracterização das Competições

2.3.1. Campeonato de Portugal (CP)

O campeonato de Portugal, também conhecido como campeonato
nacional de seniores, é uma competição da Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) e corresponde ao 3º escalão das divisões nacionais. É disputado por 72
equipas que estão divididas por 4 séries designadas com as letras A, B, C e D.
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Cada série disputa um campeonato por pontos, sendo realizados dois jogos
entre todas as equipas, um na condição de visitante e outro na condição de
visitado. Os 2 primeiros classificados de cada série disputam um play-off
juntamente com os 2 primeiros classificados das outras séries em eliminatórias
a 2 mãos, de forma a encontrar as 2 equipas que são promovidas à 2ª Liga (Liga
Ledman Pro) e o campeão da competição. As últimas 5 equipas de cada série
são automaticamente renegadas aos campeonatos distritais das respetivas
associações distritais.
Tal como se apresenta na Figura 4, O Gondomar S.C. obteve o 3º lugar
na classificação na respetiva série, que foi ganha pela equipa do SC Espinho.

Figura 4 – Classificação final série B CPP 2018/2019
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2.3.2. Taça de Portugal Placard

A Taça de Portugal é uma competição disputada por eliminatórias entre
todas as equipas das divisões nacionais (1º Liga NOS, Liga Ledman Pro e
Campeonato de Portugal) e os segundos classificados dos campeonatos
distritais de cada associação (o primeiro classificado tem acesso direto pela
subida de divisão para o CP). Devido a ser uma competição com equipas de
diferentes escalões e pelo facto de as eliminatórias serem disputadas apenas a
uma mão (com a exceção das meias finais) é uma prova que promove muitas
surpresas com equipas dos escalões mais baixos a eliminarem equipas da 1ª
divisão. A final da prova ocorre todas as épocas no estádio Nacional do Jamor.
Na presente época, a equipa do Gondomar SC disputou as duas primeiras
eliminatórias da Taça, com o primeiro jogo a ser disputado em casa contra o
Leça Futebol Clube que acabou com uma vitória por 2-0. O segundo jogo foi
disputado também no estádio de S. Miguel contra a formação do Cova da
Piedade que terminou com uma vitória dos visitantes obtida próximo do apito
final do encontro.
A Taça de Portugal foi conquistada pelo Sporting Clube de Portugal numa
final disputada com o Futebol Clube do Porto, com a decisão da partida a ser
realizada na marcação de grandes penalidades após empate a 2 golos.

2.4. Modelo de Treino e Modelo de Jogo
Garganta (1997) afirma que o Modelo de Jogo é entendido como sendo
um conjunto de ideias, pontos de referência fundamentais, em relação aos quais
vamos descrever comportamentos pretendidos para a equipa nos diferentes
momentos de jogo.
Garganta (1997) conclui também que a organização do processo de treino
nos jogos desportivos coletivos (JDC) deve partir de um referencial: o modelo de
jogo da equipa, que constitui, portanto, o "elemento causal" de todos os
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comportamentos. Este modelo serve de base para a criação dos exercícios
propostos em cada sessão de treino, de forma a exercitar os princípios e
subprincípios designados.
O modelo de jogo ideal é aquele que ajusta as ideias do treinador às
características de todos os jogadores, pelo que deve o modelo idealizado deve
ser um ponto de partida, mas sempre dotado de alguma flexibilidade e
adaptabilidade com o decorrer do processo.

2.4.1. Modelo de Jogo
O nosso modelo de jogo apresenta como estrutura padrão o 1-4-4-2
“clássico” que alternou durante curtos períodos com a estrutura secundária 1-35-2, como representado na figura 5.
A utilização do 1-4-4-2 permitiu à equipa ganhar superioridade nos
corredores laterais e aproveitar a capacidade de desequilíbrio dos nossos
laterais e extremos, em jogos que que identificávamos alguma fragilidade
adversárias nessas zonas. No entanto, causava-nos alguns problemas na
ocupação dos espaços no corredor central, à medida que a fadiga ia aumentando
durante as partidas.
Devido às dificuldades sentidas na estrutura principal, optou-se pela
utilização do 1-3-5-2 (que pela dinâmica do jogo funcionava muitas vezes como
1-5-3-2) que permitiu uma melhor ocupação do corredor central e que se refletiu
numa maior segurança defensiva. Por outro lado, retirou-nos alguma capacidade
de criar alguma desorganização na estrutura adversária e acabou por “afunilar”
demasiado o jogo ofensivo pelo corredor central.
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Estrutura principal

Estrutura Secundária

Figura 5 – Estruturas mais utilizadas

2.4.2.1. Princípios Fundamentais (Oliveira, 2015)
•

Recusar a inferioridade numérica;

•

Evitar a igualdade numérica;

•

Criar superioridade numérica.

2.4.2.2. Princípios Específicos (Oliveira, 2015)
Princípios Específicos Ofensivos:
•

•

Penetração:
•

Criar vantagem espacial/numérica;

•

Atacar o adversário direto e/ou a baliza.

Cobertura Ofensiva:
•

Apoiar o portador da bola e funcionar como primeiro equilíbrio
defensivo.

•

Mobilidade:
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•

Criar e ocupar espaços livres e linhas de passe;

•

Variar o posicionamento para criar ruturas e desequilíbrios na
estrutura defensiva adversária;

•
•

Manter a posse de bola.

Espaço:
•

Estruturar e racionalizar as ações ofensivas coletivas no sentido
de dar maior amplitude ao ataque, tanto em largura como em
profundidade.

Princípios Específicos Defensivos:
•

Contenção:
•

Condicionar o portador da bola com o objetivo de lhe retirar tempo
e espaço de execução.

•

Cobertura Defensiva:
•

Apoiar o companheiro que faz a contenção – ter como referência
baliza, zona do campo, bola e adversário.

•

•

Equilíbrio:
•

Fechar os espaços entre os diferentes jogadores da equipa;

•

Cobrir eventuais linhas de passe criadas;

•

Cobrir espaços e jogadores livres.

Concentração:
•

Estruturar e racionalizar as ações defensivas coletivas no sentido
de retirar amplitude às ações ofensivas, tanto em largura como em
profundidade.
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2.4.2.3. Momentos de Jogo
Organização Ofensiva (OO)
Este momento carateriza-se pelos comportamentos que a equipa assume
quando tem a bola em sua posse, com o objetivo de criar espaços na estrutura
adversária e aproximar-se do objetivo final, o golo.
Princípios gerais:
•

Posse de bola objetiva:
•

Circulação em amplitude e profundidade. Variar o centro de jogo,
quer em largura, quer em profundidade;

•

Sempre que possível realizar um passe vertical na tentativa de nos
aproximarmos da baliza adversária;

•

O portador da bola deve ter sempre, pelo menos, 2 apoios frontais;

•

Coberturas ofensivas próximas de modo a preparar a transição
defensiva.

•

Tentar obter superioridade numérica nos corredores laterais:
•

Constante mudança de corredor, de forma a tentar ter vantagem
numérica nos mesmos;

•
•

Laterais (LAT) devem apoiar o ataque sempre que possível;

Constante Mobilidade
•

Tentar sempre realizar trocas posicionais;

•

Constantes movimentos de rotura nas costas da defesa adversária.

1ª fase – Construção
•

Saída curta a 3
•

Quando utilizamos a estrutura de 1-4-4-2, um dos médios centro
(MC) baixa para o meio dos defesas centrais (DC) de forma a criar
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mais uma linha de passe para o Guarda-redes (GR) – representado
na figura 6. No caso da estrutura em 1-3-5-2, a linha de 3 é definida
pelos 3 DC;
•

Os LAT projetam-se em profundidade garantindo a largura da
equipa e são a referência para o jogo longo.

Figura 6 - Organização Ofensiva – 1ª fase de construção

•

Saída longa
•

Quando não for possível sair a jogar de forma curta, aproveitar o
adiantamento dos LAT que são a referência para o jogo longo do
GR;

•

Se a bola já estiver nos DC ou no MC, a referência passa a ser os
extremos (EXT), que devem fazer movimentos de rotura nas costas
na defesa adversária.

2ª fase – Criação
•

Equipa disposta em toda a largura;

•

Variação da circulação quer em termos de espaço (largura e
profundidade) quer em termos de velocidade do passe;

•

Procurar jogar entre as linhas defensivas adversárias;

•

Tentar atrair a equipa adversária a um dos lados e acelerar para o
corredor contrário, quer por passe curto, quer por passe longo.
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3ª fase – Finalização
•

Tentar criar superioridade nos corredores laterais com movimentos de
“overlapping” (desmarcação nas costas do portador da bola);

•

Se a bola se encontrar no último terço dos corredores laterais, a prioridade
será realizar um cruzamento para a área onde deverão ser preenchidas
as zonas de finalização definidas (como apresentado na figura 7)
•

Zonas de finalização: Avançado (AV) mais próximo ataca o 1º poste
(1)
O AV do lado oposto ocupa a zona da marca
de grande penalidade (2)
O médio ala (MA) do lado contrário deverá
fazer uma diagonal para o 2º poste (3)
Um dos MC deverá ocupar a zona da entrada
da grande área de forma a ser mais uma opção
de finalização, mas também para iniciar a
transição defensiva em caso de perda de bola
(4)

3

2

1

4

Figura 7 – Ocupação das zonas de finaliz ação

•

Em situação de jogo interior, um dos AV procura ser um “apoio frontal” de
forma a conseguir tabelar com os MC, enquanto o outro AV deverá
procurar o espaço nas costas do setor defensivo adversário.
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Transição defensiva (TD)
Este momento de jogo diz respeito aos comportamentos que a equipa
apresenta após a perda da posse de bola. Existe uma “mudança de mentalidade”
de um processo ofensivo para um processo defensivo correspondendo a um dos
momentos ao qual se deu mais importância no processo de treino.

Princípios gerais:
•

Mudança rápida de atitude, pressionando o portador da bola o mais
depressa possível (Figura 8);

•

Fechar com rapidez as linhas de passe mais próximas, dando prioridade
às linhas de passe mais próximas da nossa baliza;

•

Diminuir o espaço entre as nossas linhas defensivas obrigando o
adversário a jogar por fora da nossa estrutura.

Figura 8 – Momento de transição defensiva

Organização defensiva (OD)

Este momento acontece quando a equipa não possui a posse de bola, mas
já se encontra numa estrutura definida (ou próximo dela) e tem como principal
ponto fechar os espaços de forma a impedir a progressão adversária e recuperar
novamente a posse o mais rápido possível.

23

•

Bloco médio alto

•

Defesa zonal

•

Equipa “fechada” – reduzir distâncias entre os jogadores em largura e
profundidade
•

Fecho de espaço entre linhas – evitar que a equipa adversária
jogue por dentro da nossa estrutura;

•

Quando a bola se encontra no corredor lateral, a equipa deve
ocupar o corredor lateral da bola e o corredor central, libertando o
corredor lateral oposto;

•

Quando a bola se situa num dos corredores laterais, o corredor
central tem sempre de ser preenchido por, pelo menos, um jogador
de cada sector;

•

Coberturas defensivas próximas.

1ª fase – Criação de zonas de pressão
•

Permitir a saída curta do GR para os DC e condicionar a entrada na nossa
estrutura;

•

Identificar momentos de pressão e iniciar a pressão de forma coletiva,
rápida aproximação ao portador da bola e uma aproximação equilibrada
da restante equipa:
• Momentos de pressão: jogador adversário recebe a bola de costas
para a nossa baliza.
Passe em trajetória aérea
Bola que entra no corredor lateral
Receção ou passe defeituosos

•

Identificar zonas “frágeis” na organização ofensiva adversária e definir
previamente zonas/momentos de pressão (componente estratégica);

•

Perceber os momentos em que a pressão tem de ser interrompida e
reduzir a intensidade dessa mesma pressão até à identificação de um
novo momento de pressão.
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2ª fase – Recuperação
•

Caso a equipa adversária entre na nossa estrutura defensiva, aproximar
rapidamente do portador da bola e condicionar a circulação para zonas
mais recuadas ou para os corredores laterais;

•

As coberturas defensivas devem ser muito próximas;

•

Em caso de bola descoberta (possibilidade de passe no sentido da nossa
baliza) o sector defensivo deve retirar profundidade à equipa adversária.

3ª fase – Ocupação das zonas de finalização adversárias
•

As marcações dentro da área passam a ser individuais

•

Em caso de possível cruzamento por parte da equipa adversária (Figura
9):
•

a zona do 1º poste deve ser ocupada pelo DC do lado da bola (1);

•

a zona central está a cargo do outro DC (2);

•

a zona do 2º poste deverá ser vigiada pelo defesa lateral (DL) do
lado oposto (3);

•

Os MC deverão ocupar a zona do penalti/entrada da grande área
de forma a controlar os cruzamentos atrasados por parte do
adversário (4).

3

1

2
4

Figura 9 – Ocupação das zonas de finalização em Organização Defensiva
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Transição ofensiva (TO)
Este momento acontece após a recuperação da posse de bola e tem muitas
vezes o objetivo de atacar a baliza de forma rápida de forma a aproveitar uma
desorganização possível da estrutura adversária.
Princípios gerais:
•

•

Se o adversário está organizado de forma equilibrada:
•

Tentar tirar a bola da possível zona de pressão adversária;

•

Garantir a manutenção da posse de forma segura.

Se o adversário apresenta desequilíbrios na sua organização:
•

Procurar zonas frágeis no sector recuado do adversário;

•

Procurar jogar em profundidade nas diagonais dos AV nas costas
da defesa contrária;

•

Os MA devem ocupar os corredores laterais de forma rápida e fazer
movimentos de rotura nas costas dos LAT contrários (como
representado na figura 10).

Figura 10 – Momento de transição ofensiva

Esquemas táticos
A elaboração dos esquemas táticos poderia variar em função da análise
do adversário, no entanto, existia um posicionamento padrão em cada um dos
momentos.
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Cantos Defensivos

Figura 11 – Canto Defensivo Padrão

Como exemplificado na figura 11, nos cantos defensivos, por padrão,
utilizávamos uma defesa zonal e os jogadores posicionavam-se da seguinte
forma:
•

1 jogador no primeiro poste;

•

5 jogadores na pequena área;

•

2 jogadores na zona da marca de grande penalidade;

•

2 jogadores fora da área para a transição ofensiva.

Livres Laterais Defensivos

Figura 12 – Livre Lateral Defensivo

Tal como nos cantos defensivos, normalmente optávamos por uma
marcação zonal composta por:
•

5 jogadores na entrada da grande área (ou linha da bola nos livres mais
avançados);
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•

2 jogadores na meia-lua;

•

1 ou 2 atletas na barreira (só é necessário o 2º elemento no caso de
possibilidade de saída curta pelo adversário);

•

2 jogadores perto do círculo central para possível transição ofensiva (um
deles poderá ter de se juntar na formação da barreira – possibilidade de
saída curta.

Cantos Ofensivos

Figura 13 – Canto Ofensivo

Nos cantos ofensivos, optávamos por colocar sempre um jogador para
fazer canto curto, obrigando a retirar adversários da grande área. Por norma, os
cantos eram marcados de forma fechada e procurávamos a zona do segundo
poste, onde entravam 3 jogadores como representado na figura 13. Para além
disso, um jogador permanecia na pequena área para criar alguma dificuldade no
GR adversário, 1 jogador na entrada de área e 2 jogadores perto do círculo
central para a transição defensiva (sempre dependente do número de jogadores
adversários nessa zona).

Livres Laterais Ofensivos
Tal como nos cantos ofensivos, a marcação habitual era fechada na zona
do segundo poste, zona onde atacavam 4 atletas como demonstrado na figura
14. O último jogador da linha fazia o movimento contrário e posicionava-se na
entrada de área.
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Colocávamos 2 jogadores na zona da bola para, mais uma vez, retirar
adversários da área e 2 jogadores perto do círculo central para uma possível
transição defensiva.

Figura 14 – Livre Lateral Ofensivo

2.4.2. Modelo de treino
O processo de treino não pode ser apenas um constante “repetir por
repetir”, os exercícios têm de permitir ao atleta experienciar as diferentes
situações/problemas que o jogo lhe provoca. É, portanto, mais do que um
processo de exercitar, é um processo de experienciar.
É necessário a criação de contextos propícios ao aparecimento dos
problemas que o treinador pretende, mas de uma forma a permitir a sua
descoberta pelo atleta. O treinador serve como guia para que os jogadores
consigam encontrar soluções para as diferentes situações do jogo.
Segundo Oliveira (2015) o processo de treino deve obedecer a vários
princípios metodológicos do treino, mas o mais importante é o princípio da
especificidade. A especificidade funciona como um “sistema informacional
dinâmico que emerge do modo de interação dos intervenientes de um
determinado contexto”, ou seja, a especificidade varia de acordo com o contexto,
contexto esse que engloba as características da equipa bem como os princípios
e subprincípios que regem a sua forma de jogar – o Modelo de jogo.

29

A especificidade determina, portanto, a forma como periodizamos e
planeamos o processo de treino através da criação de contexto de prática
(exercícios) e a forma como o treinador intervém nesses mesmos contextos.
Este modelo é apenas uma linha orientadora de todo um processo, mas
apresenta uma flexibilidade e plasticidade que surge derivado do contexto e das
características dos seus intervenientes.
De forma a garantir uma evolução em todas as componentes do processo
de ensino-aprendizagem do jogo (dimensão técnico-tática, física, psicológica e
a tomada de decisão) é necessário respeitar outros princípios de treinos tais
como:
• Princípio da progressão complexa
• Princípio da alternância horizontal em especificidade
• Princípio das propensões
O princípio da progressão complexa está relacionado com o crescimento
em termos de complexidade do processo de jogo e de treino da equipa. Devido
às inúmeras variáveis que o influenciam, este crescimento não é linear, existindo
avanços e recuos na forma como as ideias são expressas e, por isso, a
distribuição dos princípios e subprincípios no planeamento do treino vai
acompanhar essa variação.
O princípio da alternância horizontal em Especificidade tem como objetivo
permitir a experimentação de contextos nas diferentes “escalas” da equipa
(individual, setorial, inter-setorial e coletiva) de forma aos princípios sejam
expressos em todos os momentos. Esta variação exige a criação de um
Morfociclo (ou microciclo) padrão – onde se tenta variar o tipo de estímulo, em
termos fisiológicos, de forma a não sobrecarregar as estruturas mais
sobrecarregadas.
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2.4.3. Morfociclo Padrão

A Figura 15 (Oliveira, 2015) representa o morfociclo padrão com as
respetivas sub-dinâmicas de esforço, onde se verifica que os treinos de 4ª, 5ª e
6ª feira assumem-se como os mais importantes em termos de conteúdos técnicotáticos e os dias de 3ª feira e sábado o principal foco é a recuperação do jogo
anterior e a recuperação/ativação para o jogo seguinte, respetivamente.

Figura 15 – Morfociclo Padrão

O princípio das propensões refere-se à densidade dos princípios e
subprincípios que ocorrem nos contextos de prática. De forma a que uma
determinada componente de modelo de jogo sofra alterações através do
processo de treino, é necessário que esses princípios apareçam com
regularidade no contexto da prática. Para além da perspetiva técnico-tática o
princípio das propensões refere-se também ao plano fisiológico, sendo
necessário um tempo ou um número de ocorrências adequado ao
desenvolvimento das capacidades físicas.

Domingo – Dia de Jogo
O dia de jogo é o mais importante do morfociclo, sendo o momento em
que o trabalho realizado durante os restantes dias da semana se expressa. A
competição serve, portanto, como elemento avaliativo do processo de treino
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(Garganta, 2005) e permite analisar a qualidade dos comportamentos nos
diferentes momentos de jogo.

Segunda-feira – Dia de folga
Neste dia não houve treinos, com exceção dos poucos morfociclos em
que o jogo era ao sábado. Idealmente, por razões fisiológicas, o treino de
recuperação dos atletas que jogaram durante mais tempo deveria ser no dia
seguinte ao jogo, ou seja, deveria ser realizado, na maior parte dos casos à
segunda-feira Relativamente aos jogadores que não tiveram tanto tempo de
jogo, também faria sentido terem uma carga de treino que se aproximasse da
carga da competição na segunda-feira e não na terça-feira (teriam mais um dia
de recuperação para o próximo jogo). No entanto, optámos pela folga à segunda
pois facilita as deslocações dos jogadores para visitarem a família, por exemplo.

Terça-feira – Recuperação
Objetivo principal deste dia era promover uma recuperação fisiológica e
psicológica dos jogadores que jogaram mais tempo no domingo. Os atletas que
não jogaram ou jogaram menos tempo, faziam um trabalho diferente, na tentativa
de aproximarem, dentro do possível, as cargas relativamente aos restantes
colegas.
O dia de recuperação, segundo Tavares (2017) deve conter exercícios de
intensidade submáxima de forma a promover uma maior circulação sanguínea e
diminuir o estado inflamatório das estruturas mais sobrecarregadas.
Por norma realizávamos uma corrida a velocidade constante, seguida de
meinhos 8x2 ou 9x2 num regime mais descontraído e com algumas pausas para
hidratar. De seguida, fazíamos alguma mobilização articular, normalmente
inseridas num exercício com ações específicas do jogo, mas realizadas de forma
mais isolada, como passes ou condução de bola, por exemplo. Após o fim do
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exercício, realizávamos um trabalho de mobilidade mais estática e banhos de
imersão.
Os jogadores que não jogaram tanto tempo realizavam a corrida contínua
e jogo Gr+6 x 6+Gr ou Gr+7 x 7+Gr, durante 35 a 40 minutos.

Quarta-feira – Tensão
Neste dia, a principal preocupação era incidir sobre os subprincípios do
nosso modelo de jogo numa escala mais individual e setorial, em que os
exercícios eram realizados, maioritariamente, em espaços reduzidos e com
intervalos de recuperação mais frequentes, de forma a garantir a intensidade dos
exercícios. Devido ao espaço mais reduzido, a densidade de travagens,
mudanças de direção e saltos é aumentada, pelo que o número de contrações
excêntricas e, por consequência, os danos musculares são maiores.
Na figura 16, pode observar-se o número de travagens por minuto durante
a semana de 13 a 17 de novembro, onde se registou uma maior densidade de
travagens na quarta-feira, dia 14 de novembro.

Desacelerações/minuto

Figura 16 – Número de Travagens por Minuto, semana 13 a 17 de novembro
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Quinta-feira – Duração
A unidade de treino de quinta-feira tem, por norma, como preocupação a
incidência nos macro princípios, numa escala coletiva ou intersectorial. Eram,
portanto, utilizados exercícios em espaços maiores e com maior número de
atletas, muitas vezes reproduzindo o jogo Gr+10 vs 10+Gr em campo inteiro,
com uma duração temporal normalmente inferior à da competição.
Devido ao caracter mais coletivo, a orientação dos exercícios ficava quase
sempre a cargo do professor José Alberto e era o dia onde a componente
estratégica do jogo tinha mais influência no processo de treino adaptando alguns
comportamentos, de acordo com a análise do adversário.
Era quase sempre o treino com maior distância percorrida, como
demonstrado na figura 17 relativa à semana de 13 a 17 de novembro.
Distância total

Figura 17 – Distância Total Percorrida, semana 13 a 17 de novembro

Sexta-feira – Velocidade
Devido ao facto de já ser um treino perto da competição e o treino do dia
anterior ser mais exigente do ponto de vista fisiológico, os níveis de fadiga têm
de ser controlados.
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O

objetivo

desta

sessão

deveria

ser

permitir

aos

jogadores

experimentarem períodos de máxima velocidade de contração muscular
(Oliveira, 2015) no entanto, ao longo da época, tivemos algumas dificuldades em
atingir esse objetivo, como vou discutir futuramente neste relatório.

Sábado – Recuperação ativa e pré-ativação para a competição
No dia anterior ao jogo, realizávamos um breve aquecimento e uns
exercícios de velocidade de reação (muitas vezes com decisão) de forma a criar
uma ativação muscular e neural para o dia seguinte. Para além disso, fazíamos
um jogo Gr+7(+7) x 7+Gr, com 2 equipas a jogar dentro do espaço definido
(aproximadamente 30m x 30m) e uma 3ª equipa a funcionar como apoios
exteriores. Os jogos tinham a duração máxima de 3 minutos, mas se uma equipa
sofresse um golo, trocava com a equipa que tinha feito os apoios exteriores.
Era normalmente um dia em que tentávamos aumentar a competitividade,
de forma a transferir esse comportamento para o dia seguinte.

2.5. Monotorização e controlo das cargas de treino
2.5.1. Carga de Treino

O jogo de futebol caracteriza-se por períodos e atividades de alta
intensidade, como sprints, mudanças de direção e velocidade, saltos e remates
alternados com períodos de corrida lenta ou marcha (Stølen, 2005). Devido à
variabilidade das ações do jogo de futebol, o impacto da carga em cada atleta
pode ser muito diferente.
O estudo das cargas de treino tem tido um grande desenvolvimento nos
últimos anos, com o estudo de variáveis fisiológicas, como a variabilidade
cardíaca, variações nas concentrações de marcadores bioquímicos no sangue e
urina (Djaouia et al., 2017)
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A carga de treino pode ser classificada como interna ou externa. A carga
externa reflete objetivamente o trabalho realizado pelo atleta num determinado
período, por exemplo distância percorrida ou a potência total desenvolvida
(Halson, 2014). Segundo Halson (2014), a carga externa é importante na
compreensão da capacidade do atleta, mas é muito relativa aos efeitos que essa
mesma tem em cada atleta de forma individual. A carga interna, por sua vez,
mede os efeitos fisiológicos/psicológicos que um determinado estímulo provoca
em cada atleta individualmente, tal como a frequência cardíaca ou a perceção
de esforço.
De forma a monitorizar essa fadiga é necessário observar a relação entre
os 2 tipos de carga e perceber se, para o mesmo tipo de carga externa, a carga
interna tem variações. Esta variação pode diferenciar um atleta com níveis de
fadiga elevados de um com níveis de fadiga baixos.

2.5.2. Fadiga

A fadiga é por definição a “incapacidade de manter uma intensidade
definida com a incapacidade de manter uma determinada intensidade (Nédélec,
2012). Esta diminuição é verificada quer durante o exercício, treino ou jogo, mas
também nos períodos que lhes sucedem.
Devido ao carácter intermitente de alta intensidade com ações de saltos
mudanças de direção, travagens e duelos físicos, Nédélec (2012) afirma que a
fadiga pós-jogo se caracteriza por uma fadiga central (relacionada com
mecanismos neurais) e fadiga periférica (ligada a fatores músculo-esqueléticos)
De acordo com Nédélec (2012) vários fatores estão relacionados com
este estado de fadiga pós-jogo/treino. Um dos mais significativos no final do jogo
é a desidratação, sendo comum existir uma perda de 2% do peso corporal, que
corresponde a perda de funcionalidade significativas. A depleção de glicogénio
é responsável pela diminuição das distâncias percorridas a alta intensidade na
segunda parte dos jogos de futebol e pela diminuta capacidade de realizar
esforços de alta intensidade de forma repetida, sendo que a sua recuperação
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decorre ao longo de 2 a 3 dias e a nutrição apresenta-se determinante nesse
processo. Também relacionado com os períodos de alta intensidade do jogo de
futebol, em particular pelo efeito das contrações excêntricas (nas ações de
desaceleração e mudanças de direção, principalmente), o dano muscular ocorre
devido a microrroturas nas miofibrilas e consequente dano nos sarcómeros, que
desencadeia mecanismo inflamatórios determinantes para a perda de
funcionalidade temporária dos músculos afetados.
Também a fadiga mental assume como ponto importante no estado de
prontidão dos atletas. Segundo Williams (2000) as condicionantes do jogo (por
exemplo, relação posicional com adversários e colegas e as constantes decisões
táticas) e os fatores de fadiga fisiológicos induzem uma fadiga psicológica que
se caracteriza por diminuição da capacidade de concentração e decisão,
verificada pelo aumento do número de erros efetuados pelos jogadores nos
últimos 30 minutos de uma partida.
Devido ao caracter multifatorial da fadiga nos jogadores de futebol, as
estratégias de controlo da carga e estado de prontidão dos jogadores têm um
papel muito importante dentro de um planeamento e execução do processo de
treino. Para além disso, é importante desenvolver estratégias de recuperação de
forma a diminuir os efeitos das cargas na fadiga dos atletas e acelerar a sua
respetiva recuperação.

2.5.3. Recuperação
A recuperação após um jogo pode demorar mais de 72h criando a
necessidade de existirem métodos que tentem acelerar esse processo, de forma
a estar preparado fisicamente para o jogo seguinte, mas também para permitir
treinos de qualidade. Quando as recuperações entre jogos e treinos não são
completas, o rendimento tende a baixar e a incidência de lesões a aumentar. (De
Paula Santos, 2014). De forma a maximizar este processo de recuperação é
necessário adotar estratégias de recuperação eficazes e adequadas.
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A primeira fase da recuperação pós-jogo, deve ter incidência na nutrição
(Nédélec, 2013). Nédélec (2013) afirma que a recuperação é otimizada quando
a água ingerida nas 6h seguintes é equivalente a cerca de 150 a 200% do volume
de suor produzido. De forma a acelerar a ressíntese de glicogénio muscular, os
atletas devem ingerir alimentos de elevado Índice Glicémico, acompanhados
com alimentos ricos em proteína. A ingestão de alimentos com elevados níveis
de antioxidantes parece também ter efeitos positivos neste processo.
As estratégias de recuperação seguintes podem ser do tipo ativo ou
passivo. Na recuperação ativa, o atleta realiza um exercício físico de intensidade
submáxima que, através do mais fluxo sanguíneo nos músculos implicados,
permite a regeneração mais rápida das fibras e uma diminuição da inflamação
local, sendo as mais comuns a corrida contínua ou a utilização de bicicletas
estáticas (Tavares, 2017).
As estratégias de recuperação passiva correspondem a meios em que os
atletas se encontram em repouso, tais como massagem, imersão em água,
equipamentos de compressão e estimulação elétrica. Tal como a recuperação
ativa, estes meios visam a diminuição do processo inflamatório e a aceleração
da regeneração das estruturas.
A massagem e a imersão em água são as estratégias mais utilizadas
atualmente nos clubes. Em termos do procedimento de imersão em água, os
protocolos variam bastante, mas a duração que tem apresentado melhores
resultados é entre 10-20 minutos com a temperatura da água a situar-se nos 9º
a 10º C e executada logo após o fim do jogo (Bailey, 2007).
É importante notar que a imersão em água fria pode ter efeitos negativos
nas adaptações crónicas derivadas do estímulo de jogo ou de treino, devido à
diminuição da síntese proteica (Yamane, 2006), pelo que a opção pela imersão
em água fria não deve ser utilizada de forma rotineira, mas de forma pontual
quando o calendário competitivo assim o exigir.
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Para além das estratégias referidas, o sono é uma das formas mais
eficazes de otimizar a recuperação (Halson, 2008). Os atletas devem adotar
hábitos de sono saudáveis e dormir por períodos superiores a 7 horas.

2.5.5. Métodos de monotorização da carga
2.5.5.1. GPS
Atualmente, a opção de utilizar dispositivos de tracking tem vindo a
aumentar (Buchheit, 2017). Estes dispositivos, como o GPS, apresentam
diversas variáveis que podem ser utilizadas como forma de monotorização da
carga dos jogadores de futebol.
Segundo Buchheit (2017) podemos dividir as variáveis apresentadas em
3 níveis: Nível 1 – Distância percorrida nas diferentes zonas de velocidades, por
exemplo 100m percorridos acima dos 25km/h; Nível 2 – Variáveis relacionas com
mudanças de direção ou velocidade (número de acelerações acima dos 3m/s2,
por exemplo); Nível 3 – Medidas ligadas aos sensores inerciais, como o cálculo
total das forças exercidas pelo atleta.
A

distância

total,

a

distância

a

alta

velocidade,

padrões

de

aceleração/desaceleração e “metabolic power” (potência metabólica) são
consideradas as variáveis mais importantes (Akenhead, 2016). A distância total
é usada como aproximação do volume total de trabalho, a distância a alta
velocidade e o padrão de aceleração/desaceleração são variáveis ligadas à
carga neuromuscular, que apresenta maior relação com as lesões músculoesqueléticas, enquanto a potência metabólica é uma medida aproximada do
gasto energético das ações de alta intensidade (Buchheit, 2017).
Halson (2014), afirma que a utilização das distâncias percorridas nas
diferentes zonas de velocidade deve ser realizada de forma individualizada, pois
a sua utilização generalizada pode levar a um erro de estimativa da carga do
jogador.
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O dispositivo de GPS permite recolher dados concretos de carga externa
e estimar os efeitos em termos internos na adaptação e recuperação dos atletas.
Uma das utilidades deste tipo de dados é a sua leitura de uma perspetiva mais
global e relacionada com a variação das cargas às quais os jogadores estão
sujeitos ao longo das semanas. Gabbet (2017) afirma que a comparação da
carga aguda (carga da última semana) com a carga crónica (carga média das
últimas 4 semanas) funciona como um bom preditor de lesões. Foi observado
que, alterações de 20% ou mais em relação à média das semanas anteriores,
apresentam uma correlação com o aumento número de lesões (S. Malone et al.,
2017), pelo que a carga semanal deve ser controlada de forma a evitar variações
súbitas na mesma.
Os dispositivos de tracking ainda apresentam algumas limitações,
principalmente relacionadas com o tempo de aquisição das ações mais rápidas
como as mudanças de direção ou sprints a altas velocidades e com as condições
de receção do sinal dos satélites (Bowen, 2017). Apesar disso, os dispositivos
de tracking têm sido cada vez mais utilizados por equipas de futebol de diversos
escalões e o seu estudo e desenvolvimento permitirá um maior controlo das
diferentes variáveis associadas à fadiga e estado de prontidão dos atletas.
2.5.5.2. RPE
A sigla RPE refere-se a uma escala subjetiva de esforço, do inglês Ratings
of Perceived Exertion. A mais utilizada é a escala de Borg CR10 (McLaren 2017).
Esta utiliza valores entre 0 e 10, em que o valor mais baixo corresponde ao
repouso e o valor mais elevado a um exercício máximo. A partir do valor
escolhido pelo atleta, multiplicado pelo tempo de atividade, obtém-se o session
RPE (sRPE; Haddad et al., 2017). Deste modo, é possível expressar “a sensação
de quão difícil, extenuante e laborioso um exercício é”, pois resulta das
sensações que os órgãos, articulações e circulação provocam no sistema
nervoso (Pageaux, 2016).
Segundo Coyne (2018) esta escala é recomendada como recurso
primário para o controlo das cargas de treino, sendo que, apesar de subjetiva,
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mostra-se mais sensível e consistente do que a maioria dos dados objetivos em
grande parte dos desportos.
A recolha de dados deve ser feita entre 10 a 30 minutos após o término
da sessão de treino (de forma a evitar a diminuição da perceção de esforço) e
de forma individual. Deverá ser efetuada uma pergunta simples, por exemplo:
“como foi o treino de 0 a 10?” (Haddad et al., 2017).
O estado atual da investigação aponta para uma correlação positiva entre
o sRPE e as variáveis objetivas de carga interna como a percentagem da
frequência cardíaca máxima (%FCmax) e a concentração de lactato sanguíneo
(Haddad et al., 2017). Esta relação parece também se evidenciar quando
comparado com conjuntos de variáveis de carga externa, como a distância a alta
intensidade, número de acelerações e impactos, mas não apresenta correlação
quando comparada individualmente, o que indica a capacidade do sRPE
quantificar a carga de treino de forma global (Gaudino, 2015)
McCall (2018) afirma que a escala de sRPE não permite distinguir um
treino de grande volume e de baixa intensidade de um treino mais curto, mas
com intensidade alta (com implicações fisiológicas muito diferentes), por
exemplo um treino de 60 minutos com um valor de 8 na escala RPE (480
unidades arbitrárias de sRPE) é igual a um treino de 120 minutos com um valor
de RPE igual a 4 (sRPE = 480), assim sendo deve ser utilizado em conjunto com
dados objetivos de carga externa ou alternativamente, utilizar uma escala de
RPE muscular e uma escala RPE relacionada com o sistema cardiorrespiratório,
que permite ter uma distinção do tipo de fadiga experienciada e mais sensível às
variações de carga interna.
2.5.5.3. Função Neuromuscular
A função neuromuscular é influência pela fadiga, tanto central como
periférica, e influencia diretamente as capacidades de produção de força e de
ações explosivas, como o sprint.
Segundo Claudino (2016), a monotorização da função neuromuscular
assenta em testes de saltos verticais, sprints e testes dinamometria isocinética
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e inercial. As variáveis de análise mais comuns são a altura e tempo de salto,
tempo de contacto no solo, taxa de produção de força, força máxima e
velocidade máxima (Twist & Highton, 2013).
Em termos de terreno, a utilização de testes de salto vertical acaba por
ser uma escolha bastante comum devido à sua facilidade de utilização e por se
mostrarem sensíveis à fadiga e às adaptações provocadas pelo treino (Claudino,
2016). Os testes mais utilizados são o Counter Movement Jump (CMJ) e o Squat
Jump (SJ). Apesar de alguma controvérsia em relação à sensibilidade destes
testes, o valor médio das tentativas parece ser mais fiável que os valores
máximos. Gathercole (2015) refere ainda que, utilizar apenas a altura do salto
para aferir a condição neuromuscular poderá induzir alguns erros, uma vez que
os atletas compensam a eventual falta de capacidade de produzir força com uma
alteração no padrão de movimento.

2.6. Treino de Força
2.6.1. Força e as suas manifestações
A força muscular (do inglês – strength) pode ser definida como a
capacidade de exercer uma força (do inglês – force) num objeto ou resistência
externa (Suchomel, 2018). A manifestação da força muscular pode ser dividida
em 3 tipos: Estática (conhecida habitualmente por isométrica) Ativa e Reativa. A
Estática caracteriza-se pela manutenção do comprimento entre as inserções
musculares consideradas. A manifestação Ativa de força caracteriza-se por um
movimento que compreende apenas 1 ciclo de contração, concêntrica
(aproximação das inserções musculares) ou excêntrica (afastamento das
inserções). Por último, a manifestação Reativa da força existe quando um ciclo
de contração concêntrico é precedido por um ciclo excêntrico (vulgarmente
conhecido por Ciclo Alongamento-Encurtamento - CAE).
A

força

produzida

pelos

músculos

depende

vários

fatores,

nomeadamente, fisiológicos (como a área de secção transversal das fibras e a
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sua orientação), mecânicos (como o tipo de contração e a relação forçaalongamento) e fatores nervosos, relacionados com o recrutamento das fibras,
frequências de ativação e fatores propriocetivos (Suchomel, 2018).
2.6.2. Importância da força no futebol
O futebol é um desporto que se caracteriza por momentos de grandes
acelerações e desacelerações, muitas vezes com mudanças de direção,
intercalado com períodos de baixa intensidade. Durante um jogo os jogadores
fazem em média 120 a 140 mudanças de direção (Wing, 2018), 30 a 40 saltos e
cerca de 10% da distância percorrida é realizada a alta intensidade (Hammami,
2017).
Devido a esta quantidade de ações que requerem contrações musculares
de grande intensidade, o treino da força assume um carácter fundamental no
treino de um futebolista.
Muitos investigadores consideram que o treino de força possui efeitos
positivos na performance geral do jogo através do aumento da velocidade
máxima e capacidade de aceleração de desaceleração e na capacidade de
impulsão (Wisløff, 2004).
Este trabalho de força deve ser muito bem planeado e executado de forma
a garantir o aumento das capacidades sem existir um aumento significativo da
massa corporal. Estas melhorias devem-se, essencialmente, à maior capacidade
de recrutamento e sincronização das unidades motoras e às alterações
intracelulares, como a composição das cadeias pesadas de miosina e atividade
enzimática - maior capacidade de produzir energia através do metabolismo
anaeróbio (Newton, 2002).
A RFD (rate of force development – taxa de produção de força) é uma
medida fulcral para a avaliação dos jogadores de futebol pois indica a
capacidade de produção de força explosiva, que ocorre aproximadamente aos
100ms e corresponde ao tempo médio dos apoios em muitas ações (Bellumori,
2011).
A prioridade do treino de força deve ser aumentar a RFD, pois é nessa
zona temporal que as ações dentro do jogo vão ocorrer. Na prática, o aumento
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da RFD traduz uma maior capacidade de produzir força no mesmo espaço de
tempo, que proporciona uma maior aptidão na promoção de uma aceleração do
seu corpo no espaço. Este aumento da RFD deve ser desenvolvido através de
treino com cargas externas de forma a aumentar a capacidade máxima de
produção de força e diminuir o tempo necessário para que uma determinada
força (máxima ou submáxima) seja atingida. Para além deste tipo de treino, o
treino pliometrico é uma das técnicas utilizadas que têm melhores resultados.
Esta técnica tem o foco na manifestação reativa de força, que é a mais presente
nos gestos desportivos, e desenvolve a capacidade de aproveitamento da força
da contração excêntrica, potenciando a contração concêntrica, bem como, o
desenvolvimento da capacidade elástica da componente não contrátil dos
músculos, que não só potencia a capacidade de resposta neural dos jogadores
em ações explosivas como também melhora a economia de corrida, mesmo a
baixa intensidade, resultando num menor gasto energético para a mesma
intensidade (Wang, 2016).
O “treino de core” consiste no trabalho de reforço não só das zonas púbica
e lombar, mas também todos o conjunto de músculos que auxiliam na
estabilização dos movimentos que ocorrem num jogo de futebol. Este trabalho,
para além de funcionar como prevenção de lesões, assume também um papel
de potenciação dos movimentos dos jogadores, como sprints de curta distância,
mudanças de direção e impulsão vertical (Prieske, 2016).
Este treino pode ser realizado em superfícies estáveis ou instáveis, no
entanto a literatura não apresenta conclusões claras sobre qual dos métodos
tem maior eficácia na transferência do desenvolvimento das capacidades para o
contexto de jogo.

2.6.3. Treino de Força e Prevenção de Lesões
A lesão traduz um evento que origina uma incapacidade num atleta, seja
ela total ou parcial (Kristenson, 2016).
As lesões mais frequentes no futebol apresentam-se na zona da coxa
(lesões musculares - 48% das lesões totais): isquiotibiais (37%), adutores (23%)
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e quadricípite (19%) e na zona do joelho (ligamentares – 19% das lesões totais)
(Falese, 2016).
Segundo Falese (2016) as lesões ocorrem em maior número no início da época,
talvez por uma excessiva carga de treino realizada na pré-epoca.
Pelo investimento exercido nos jogadores, é essencial para os treinadores
possuam uma preocupação muito grande com a prevenção de lesões, pois um
jogador lesionado quebra o seu desenvolvimento e pode muitas vezes
comprometer os resultados da equipa.
O treino de força, além de essencial para o desenvolvimento do
rendimento dos jogadores apresenta um carácter muito efetivo no que toca à
prevenção de lesões (Kerr, 2013). De acordo com Askling (2003) o treino de
força permite criar adaptações estruturais e neurais que conferem aos músculos
e estruturas articulares maior capacidade de absorver forças antes da rutura
mecânica.
O trabalho preventivo consiste também na avaliação dos jogadores, em
particular os seus níveis de força, quer ao nível da força máxima, quer ao nível
de défices bilaterais e diferenças entre agonistas e antagonistas, nomeadamente
entre adutores e relação entre isquiotibiais e quadricípite (Lovell, 2017).
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3. Realização da prática

3.1. Expectativa inicial
Tal como a maioria das crianças e jovens, desde cedo o meu sonho era
ser jogador de futebol, e o desporto esteve sempre presente na minha vida.
Joguei futebol federado até ao escalão sénior, mas sempre a nível distrital, e fui
percebendo que o futebol profissional não era mais do que um sonho impossível.
Devido ao nível competitivo ser relativamente baixo, a qualidade dos treinadores
variava bastante, sendo que alguns possuíam uma base teórica e metodológica,
outros simplesmente não sabiam como planear e estruturar o treino e os
exercícios. Devido à vivencia e ao questionamento dessas diferentes
abordagens ao processo de treino, comecei a interessar-me pelo estudo do jogo
e pela “arte” de treinar uma equipa.
Realizei a minha formação na FADEUP que me permitiu adquirir alguns
conhecimentos para iniciar a prática do ensino do jogo de futebol. Iniciei o meu
percurso no escalão de juvenis do FC Infesta, seguido de uma época nos juvenis
do Boavista FC. Na época seguinte (2017/2018) trabalhei no Gondomar SC
como treinador adjunto/preparador físico das equipas de sub-19 e sub-14,
surgindo a oportunidade de realizar o meu estágio na equipa principal do clube
na presente época (2018/2019). Após falar com o treinador da equipa, o
professor José Alberto, este aceitou a minha proposta e acolheu-me na equipa
técnica.
Principalmente por ter trabalhado apenas como treinador/preparador
físico em escalões de formação a nível distrital, a possibilidade de trabalhar num
escalão que, para além de ser sénior, compete num escalão nacional, foi muito
entusiasmante e fez-me sentir muito motivado para as tarefas que iria realizar.
Devido a essas diferenças no contexto de treino, sinto que estar presente neste
nível competitivo é uma grande mais valia para a minha formação profissional e,
mesmo com responsabilidades reduzidas, vai-me permitir perceber o
comportamento dos jogadores no treino, a sua interação com os treinadores e
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colegas, a forma como interpretam as ideias e os exercícios. Por outro lado,
permitirá estar “por dentro” do processo de planeamento e estruturação dos
treinos e a sua evolução ao longo da época.
Espero que consiga adquirir um pouco de autonomia em alguns
exercícios, de forma a desenvolver as minhas capacidades e permitir mostrar a
qualidade/evolução do meu trabalho. Gostava de me focar no desenvolvimento
das qualidades físicas, no entanto, estarei dependente da decisão do Professor
José Alberto e restante equipa técnica nas funções que me possam atribuir.
Penso que este ano vai ser muito importante para mim, pois permitirá “dar
o salto”, não no sentido de estar numa equipa melhor, mas em termos do meu
desenvolvimento como treinador/preparador físico, corrigindo algumas das
minhas maiores lacunas, nomeadamente a comunicação. Nas épocas anteriores
senti muitas vezes dificuldade em me expressar na explicação de alguns
exercícios ou tarefas durante os treinos, o que fazia com que muitas vezes não
me sentisse confortável a dar instruções ou a dirigir os exercícios. Devido ao
contexto mais exigente onde vou estar inserido, vai servir como estímulo para
que consiga corrigir alguns dos meus pontos fracos.
Espero que este estágio me permita desenvolver e preparar para
conseguir aproveitar as possíveis oportunidades que me possam aparecer no
futuro.

3.2. Objetivos

De acordo com as funções que me foram sendo atribuídas ao longo dos
primeiros meses – recuperador físico e preparador físico – grande parte do meu
foco vai ser centrado nas qualidades físicas, no entanto, e até porque o jogo de
futebol pressupõe uma interligação das diferentes componentes, vou tentar
sempre estar dentro das questões técnico-táticas e tentar possuir uma voz ativa
no processo.
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Objetivos pessoais:
•

Melhorar aspetos relativos à planificação do treino, quer em termos
técnico-táticos, quer no desenvolvimento das qualidades físicas;

•

Aumentar a minha capacidade de comunicação em geral e de explicação
dos exercícios propostos;

•

Conseguir adquirir mais autonomia e responsabilidade no processo de
treino;

•

Ser capaz de dirigir um exercício com toda a equipa, realizando correções
e feedbacks de qualidade;

•

Aplicar os conceitos teóricos em contexto prático da equipa;

•

Procurar de forma constante conhecimentos científicos que permitam
uma evolução da qualidade do trabalho.

Objetivos de Preparação:
•

Conseguir desenhar estratégias e programas de prevenção de lesões;

•

Desenvolver níveis de força máxima e explosiva;

•

Garantir níveis de mobilidade tibiotársica e coxofemoral;

•

Aumentar a capacidade de estabilização dos músculos do tronco;

•

Introduzir algumas correções técnicas na corrida e mudanças de direção;

•

Fazer as adaptações das cargas em função do treino específico realizado
no campo;

•

No caso de recuperação de lesões, garantir um restabelecimento dos
valores de força e mobilidade (de acordo com a lesão) e aumentar os
níveis de performance aeróbia.
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3.3. Modelação do Processo de Treino

Neste capítulo descrevo de forma breve os exercícios utilizados ao longo
da época, nos diferentes momentos de jogo, e a consequente importância na
forma de jogar da equipa.

3.3.1. Organização Ofensiva
3.3.1.1. Jogo entre linhas e variação do centro de jogo – escala grupal
Como representado na figura 18, o espaço de jogo era composto por 2
quadrados de aproximadamente 15 metros de comprimento e largura com um
corredor que os separava de 2 metros de comprimento (representado pelo
número 1 na figura 18). As equipas eram formadas por 4 jogadores juntamente
com 2 apoios. Em cada quadrado permaneciam 2 jogadores de cada equipa e 1
apoio na zona (1) representada na figura 18.

2

1

2

Figura 18 – Exercício Jogo entre linhas e variação do centro de jogo

O objetivo do exercício era estimular a procura do jogo interior através do
corredor central (espaço 1) que era preenchido por um jogador da equipa em
posse que se encontrava no quadrado oposto. Os jogadores deveriam efetuar 5
passes, com superioridade 3x2, dada pelo apoio (zona 2) e, de seguida, fazer a
bola chegar ao elemento da zona 1 que tentava jogar com o jogador da zona 2
do seu quadrado. Quando a equipa sem posse de bola conseguia recuperar,
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tentava uma linha de passe segura pelo jogador da zona 2 e iniciava a
construção na tentativa de realizar os 5 passes. Cada vez que a ligação era
efetuada com sucesso, a equipa ganhava 1 ponto.
3.3.1.2. Jogo interior – escala coletiva (em 1-4-4-2)
Neste exercício, à semelhança do anterior, o objetivo foi estimular a
procura do jogo entre os setores adversários através a colocação de um corredor
a toda a largura, representado com o número 1 na Figura X, onde apenas podiam
entrar 3 jogadores da equipa em posse (1 MC, 1 MA e 1 AV).
As equipas eram formadas por 10 jogadores juntamente com GR, com a
limitação no espaço referido. A equipa sem posse de bola, defendia no meio
campo adversário com 5 elementos com os restantes 5 elementos no meio
campo defensivo. A equipa com posse de bola (na primeira fase de construção)
jogava com os elementos do setor defensivo e um dos MC, sendo que após a
passagem da bola pela área delimitada, poderiam atacar com os restantes 5
elementos e um dos LAT.
Apesar de ser um exercício simples, penso que cumpriu de forma bastante
positiva o objetivo, fazendo com que os defesas procurassem uma linha de
passe longe antes de optar por jogar com um dos seus colegas de setor, o que
é uma grande vantagem em termos de construção de jogo, pois permite uma
aproximação da baliza adversária e uma maior desorganização na estrutura
adversária.

1

Figura 19 – Exercícios Jogo interior – escala coletiva

51

3.3.1.3. 1ª fase de construção + alteração da estrutura
Na semana antecedente ao jogo contra o Lusitânia de Lourosa, na jornada
12, decidimos alterar a nossa estrutura de 1-4-4-2 para 1-3-5-2, de forma a criar
alguma surpresa num dos adversários mais fortes da nossa série e acrescentar
mais um elemento no corredor central do setor defensivo (zona particularmente
forte do adversário).
Em termos de maior complexidade (escala coletiva) optámos por realizar
um exercício a campo inteiro, Gr+10 x 10+Gr, com um corredor que limitava a
zona de ação de alguns jogadores em determinados momentos de jogo, como
ilustrado na figura 20.
A estrutura deste exercício é semelhante à estrutura do exercício anterior,
no entanto, a zona delimitada era preenchida pelos LAT e não pelos EXT, devido
à alteração da estrutura tática da equipa e foi permitido a entrada de defensores,
de forma a obrigar os jogadores que entravam na zona a criar espaço para
receber a bola.
Na primeira fase de OO, os LAT ocupavam a zona delimitada em conjunto
com um dos MC. Esta ocupação por parte dos médios era realizada à vez na
tentativa de criar espaços e modificar a estrutura defensiva adversária como
representado na figura X. De forma a aumentar o número de situações de
entrada no espaço delimitado, essa área era apenas defendida por 2 médios,
ocorrendo, portanto, uma situação de 3 x 2. No decorrer do exercício foi alterado
o número de defensores para 3, o que resultou num menor número de entradas,
mas observamos que os comportamentos do setor intermédio estavam a ser
desempenhados como pretendido.
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Figura 20 – Exercício 1ª fase de construção

3.3.1.4 Criação de oportunidades de golo com passe vertical
Na segunda fase de OO, o aparecimento de movimentações nas costas
da defesa contrária assume-se como uma ferramenta que considerámos muito
válida para criar perigo na equipa adversária.
Este exercício foi realizado ainda no período de pre-época, como
apresentação das nossa ideias do modelo de jogo em OO.
O exercício representado na figura 21 era composto por um momento de
posse de bola, dentro da área limitada no centro. Era composto por 2 equipas de
9 jogadores com um apoio interior. Após 8 passes realizados nessa área, a
equipa em posse deveria procurar um passe vertical (pelo chão ou por via aérea)
de forma a atacar a baliza contrária em superioridade numérica (3 x 2).
As 2 equipas apresentavam-se em 1-4-4-1 (com o apoio a funcionar como
2º AV).
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(9+1) x 9
3x2
Figura 21 – Exercício criação com passe vertical

No decorrer do exercício, o Treinador José Alberto fez algumas pausas
de forma a corrigir alguns posicionamentos e ações que ainda não estavam a
decorrer como pretendidas, nomeadamente, os “timings” de desmarcação e a
procura de linhas de passe entre linhas.

3.3.1.5. Finalização
No decorrer do campeonato, a nossa capacidade de concretização foi
diminuindo de forma bastante visível. Fomos capazes de criar bastantes
oportunidades em quase todos os jogos em que não ganhamos os 3 pontos, no
entanto, demonstramos alguma incapacidade de sucesso no último terço
ofensivo.
Optámos por aumentar o tempo dedicado a este momento nas unidades
de treino, no entanto, fizemos alguns exercícios sobre os quais eu não concordo.
Se por um lado tem uma densidade de ocorrências de finalização alta, por outro
a falta de especificidade do contexto faz com que as repetições não sejam de
qualidade.
Um dos exercícios consistia em distribuir os jogadores por 4 filas, em que
os jogadores que, habitualmente jogavam a laterais ou extremos, colocavam-se
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nas filas exteriores e os restantes nas duas filas interiores. A bola começava
numa das filas exteriores que fazia um passe para a fila interior mais próxima
onde o jogador colocava a bola em zona de cruzamento do lado oposto, local
em aparecia um lateral/extremo que efetuava um cruzamento para a área onde
apareciam os 3 elementos das outra filas para finalizar.
Muitas vezes este exercício foi realizado sem oposição e com os
elementos habitualmente mais defensivos com o mesmo número de finalizações
quando comparados com os elementos habitualmente mais avançados, o que
na minha opinião poderia ter sido ajustado, na tentativa de melhorar a
transferência de aprendizagem para o contexto específico do jogo.
Na minha opinião, o exercício foi de encontro aos objetivos pretendidos,
no entanto, devido à grande concentração de jogadores no espaço central a
criação de espaços foi dificultada, pelo que grande parte das ações de
desmarcação/criação de oportunidades foi realizada por um passe longo
diretamente do setor defensivo, a opção de realizar um exercício numa escala
menos complexa (intersectorial, por exemplo) poderia ter sido melhor para o
decorrer da época.

Figura 22 – Exercício de finalização

3.3.2. Transição Defensiva
3.3.2.1. Rápida mudança de atitude – escala individual
Neste exercício, os jogadores foram divididos em 2 equipas que se
posicionavam na linha final ao lado da respetiva baliza. Um dos jogadores saia
em condução e finalizava na baliza contrária, quando acontecia a finalização um
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dos jogadores da equipa contrária iniciava a condução da bola na tentativa de
fazer golo na baliza contrária e o jogador que tinha rematado tem de mudar
rapidamente a sua atitude de ofensiva para defensiva e tentar evitar o sucesso
da finalização adversária.
Este foi um exercício que realizamos bastantes vezes ao longo da época
e acabava por ser sempre um momento em que a intensidade competitiva
aumentava bastante e a vontade de ganhar dava uma dimensão aquisitiva ao
exercício muito positiva.

Figura 23 – Exercício de mudança de atitude

3.3.2.2. Rápida reação à perda de posse de bola/fechar rapidamente as linhas
de passe mais próximas da baliza – escala grupal
No momento de perda de posse de bola é de extrema importância que os
jogadores sejam rápidos a perceber as ações que devem realizar, de forma a
condicionar as ações adversárias.
Este exercício, demonstrado na figura 24, foi realizado durante toda a
época nos dias em que a sub-dinâmica de esforço era de tensão (normalmente
às quartas-feiras).
O exercício iniciava com um (GR+3)x(2+GR), em que a equipa em
superioridade numérica tentava atacar a baliza contrária e quando o conseguia
(com ou sem sucesso) um jogador da outra equipa entrava em campo com bola
(passava a 3 x 3) e tentava atacar a baliza de forma rápida, aproveitando a
possível desorganização adversária.
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Muitas vezes, os jogadores centravam-se na realização da finalização e
não davam muita importância à preparação do momento seguinte, pelo que a
repetição deste exercício ao longo das semanas foi importante para eliminar
esse erro do nosso jogo.

Figura 24 – Exercício reação à perda – escala grupal

3.3.3. Organização Defensiva
3.3.3.1. Coberturas defensivas e fecho do espaço interior
Neste exercício, os jogadores eram organizados por duplas, onde
jogavam num espaço 10m x 10m e se encontrava colocado um cone no seu
centro como representado na figura 25. Os jogadores realizavam um meinho 4 x
2 durante séries de 1 minuto, onde deveriam tentar recuperar a bola o maior
número de vezes e evitar que os jogadores em posse derrubassem o cone
central, de forma a manterem sempre uma preocupação com a cobertura
defensiva e evitar o jogo interior adversário. Cada vez que conseguissem
recuperar a posse recebiam 1 ponto, mas, se deixassem a bola derrubar o cone,
era retirado 1 ponto.

Figura 25 – Exercício de coberturas defensivas
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3.3.3.2. Momentos de pressão
Uma equipa era formada pelo GR, os jogadores do setor defensivo e um
MC, sendo que a outra equipa era formada pelos 2 MA e os 2 AV, como
apresentado na figura 26.
A equipa composta pelos jogadores do setor defensivo conjuntamente
com o MC, realizava uma saída curta pelo guarda-redes e tentava fazer posse
de bola até a equipa contrária começar a pressionar. O início dessa pressão era
feito ao sinal do treinador e a equipa deveria evitar a progressão dos adversários
e que estes passassem pela segunda linha, representada na figura X. Esta
pressão deveria ser feita de forma a evitar o jogo interior adversário (não permitir
a entrada no MC adversário e encaminhá-lo para a linha lateral).
A identificação dos momentos de pressão era feita de uma forma um
pouco artificial, pois era decidida pelo treinador, o que na minha opinião retirava
alguma especificidade do exercício e não permitia trabalhar a identificação dos
momentos oportunos para o início dessa pressão.

Figura 26 – Exercício sobre momentos de pressão

3.3.3.3. Ocupação das zonas de finalização adversárias
No exercício foram formadas 2 equipas de 10 elementos + GR que
realizavam o jogo no espaço representado pela figura 27. Os corredores laterais
eram reservados para os LAT e MA ofensivos e o LAT defensivo, onde se
procurava efetuar uma situação de vantagem numérica para a equipa com a
posse de bola, de forma a existirem um grande número de cruzamentos.
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Quando a bola entrava dos corredores laterais, a equipa que se
encontrava em fase defensiva devia ocupar as zonas de finalização adversárias,
como referido no capítulo do nosso Modelo de Jogo:
•

a zona do 1º poste deve ser ocupada pelo DC do lado da bola;

•

a zona central está a cargo do outro DC;

•

a zona do 2º poste deverá ser vigiada pelo DL do lado oposto;

•

Os MC deverão ocupar a zona do penalti/entrada da grande
área de forma a controlar os cruzamentos atrasados por parte
do adversário.

Inicialmente, o exercício foi elaborado com apoios exteriores, que tinham
de efetuar um cruzamento sempre que recebessem a bola no meio campo
ofensivo. Sugeri que os apoios fossem retirados e essa função fosse efetuada
pelos jogadores “interiores”, de forma a aumentar a qualidade das interações
entre os LAT e MA. A essa sugestão foi acrescentada a situação de
superioridade numérica que, apesar de reduzir a dificuldade de execução dos
LAT e MA, aumenta a frequência das ações de cruzamento, objetivo principal do
exercício.

Figura 27 – Ocupação dos espaços de finalização adversários
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3.3.4. Transição Ofensiva
3.3.4.1. Retirada da bola da zona de pressão

Figura 28 – Exercício de retirada da bola da zona de pressão

Neste exercício participavam duas equipas de 8 jogadores, com o espaço
de jogo dividido em 2, jogando 6 elementos de uma equipa contra 2 elementos
da outra (ver figura 28). O objetivo do exercício era realizar 12 passes seguidos
(1 ponto) sem os 2 elementos da equipa adversária tocarem na bola. Quando a
equipa que defendia recuperava a posse, tentava mudar o centro de jogo para o
outro espaço, onde a sua equipa iria jogar em superioridade 6x2. Para além do
foco na transição após a recuperação de bola, a equipa técnica teve especial
cuidado com o posicionamento defensivo dos jogadores, principalmente na
realização das coberturas defensivas.
A dinâmica e intensidade que os jogadores impuseram neste exercício fez
com que fosse necessário mais algum tempo de descanso para além do previsto,
e permitiu muitas situações de recuperação e possibilidade de transição para o
outro quadrado conforme o objetivo. O único ponto negativo do exercício na
minha opinião foi o facto de ficarem 3 jogadores fora, que, apesar de estarem
em constante troca, acabavam por não realizar nenhum trabalho positivo no seu
desenvolvimento.
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3.3.4.2. Esquemas táticos defensivos + transição ofensiva
Neste exercício, foi trabalhado o posicionamento defensivo padrão nos
cantos defensivos: 1 jogador no primeiro poste, uma linha de 5 na pequena área
e 2 na zona do penálti a realizar marcação zonal e 2 jogadores em zonas mais
adiantadas para a transição ofensiva, como representado na Figura 29 e 30.

Figura 29 – Canto Defensivo Padrão

Figura 30 – Canto Defensivo
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Após a marcação do canto, se a equipa que se encontrava a defender
conseguisse permanecer com a posse da bola, realizava uma transição
ofensiva, de forma a atacar a baliza posicionada na linha de meio campo, como
demonstrado na figura 31.

Figura 31 – Transição ofensiva após canto defe nsivo

3.4. Reflexões da prática

3.4.1. Fase inicial
Quando iniciei o meu estágio, o Professor José Aberto falou comigo de
forma a perceber o que pretendia fazer no meu estágio e dei-lhe a entender que
queria realizar algo relacionado com o controlo do treino ou com o
desenvolvimento das capacidades físicas, mas naquele momento era necessário
alguém para realizar a análise do treino do ponto de vista mais técnico-tático.
Inicialmente, a minha função passava apenas por filmar os treinos, de
forma a fazer a análise dos mesmos, para categorizar e avaliar o próprio
exercício e identificar a existência dos comportamentos pretendidos.
Apesar de ser algo útil para o desenvolvimento da equipa, esta era uma
função que eu não pretendia continuar a realizar, uma vez que não possuía
nenhum contacto com os jogadores, nem nenhuma intervenção ativa no
processo de treino. Sentia-me um bocado excluído da equipa, chegava apenas
15 minutos antes do treino começar para ir buscar o material e de filmagem e
logo de seguida ia para a bancada à espera que o treino começasse, nem sequer
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equipamento do clube tinha, o que me fez desanimar um bocado em relação aos
objetivos que eu pretendia com a realização deste estágio.
Felizmente, num treino que antecedeu um dos jogos amigáveis, devido ao
conteúdo

do

treino

(sem

conteúdos

técnico-táticos,

apenas

uma

ativação/recuperação ativa para o dia seguinte) o Professor José Alberto disseme que podia pedir um fato de treino porque ia para o campo com eles. Apesar
de não ter nenhuma intervenção durante o mesmo, foi muito gratificante para
mim poder sentir o “cheiro da relva” e estar em contacto mais próximo com os
jogadores. Deixei de ser o “Homem da câmera” e tornei-me no Bruno, o que foi
muito importante para o minha integração e posterior aumento de
responsabilidades.

3.4.2. Treino de ginásio
Após algumas semanas desde o início do estágio, o treinador perguntoume se tinha disponibilidade para acompanhar os jogadores no ginásio do clube
e eu aceitei de imediato a proposta. Para além de poder interagir com os mesmos
e possuir um papel ativo dentro da estrutura do clube, poderia fazê-lo na área
que me desperta mais interesse, o desenvolvimento das qualidades físicas,
nomeadamente o treino de força e potência.
O ginásio possui apenas uma bicicleta estática, uma estrutura de suporte,
uma barra, um banco, um elástico e um conjunto de discos que não ultrapassa
os 40kg no total, pelo que foi difícil adaptar os planos de treino que tinha em
mente face ao material disponível. Tentei numa primeira fase adaptar os
exercícios de forma a utilizar o mínimo de material possível, com vários
exercícios com o peso corporal, ou com recurso a alguns elásticos que comprei.
A juntar a esse factor limitante, a dimensão do espaço apenas permite a
utilização simultânea de 6 a 7 atletas, pelo que a sua utilização por toda a equipa
foi impossível de realizar. Não foi possível exigirmos uma (ou várias) presença(s)
obrigatória(s) no ginásio sem obrigar os jogadores a estarem presentes muito
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tempo antes do treino específico no campo, portanto ficou decidido que o treino
realizado no ginásio seria facultativo.
Como já estava à espera, encontrei alguma resistência por parte dos
jogadores, mas também da equipa técnica, ouvindo muitas vezes “os jogadores
já treinam pernas no campo, não precisam de fazer nada no ginásio” ou “eles
não podem treinar pernas porque ficam lentos”. Infelizmente o futebol ainda se
encontra umas décadas atrasado no que toca ao desenvolvimento das
qualidades físicas e, quando se refere o treino com cargas externas, quase todos
ainda pensam num treino com cargas moderadas, com alto número de
repetições e séries executadas até à falha. O treino de força é fundamental, não
só por uma questão de rendimento, mas também de prevenção de lesões
(Suchomel, 2018) e deveria ser parte fundamental do treino de qualquer jogador
de futebol.

3.4.3. Papel do recuperador físico

Devido às crescentes exigências competitivas do futebol, a forma como
se organiza o processo de treino foi mudando nos últimos anos. Dentro das
equipas técnicas surgiram elementos com funções mais específicas, como por
exemplo o recuperador físico, também designado muitas vezes de fisiologista.
O recuperador físico tem como função avaliar e direcionar o processo de
treino, de forma a maximizar a performance e reduzir o risco de lesão dos atletas.
Para além disso apresenta como tarefa a reintegração dos atletas no período
pós-lesão (Dias, 2011). Deve também possuir conhecimentos profundos a nível
das exigências fisiológicas do tipo de exercícios (de acordo com a intensidade,
volume, etc…), bem como conhecer e aplicar formas de avaliação dessas
variáveis (Silva, 2000).
Segundo Silva (2000), este trabalho deve ser elaborado em constante
colaboração com o restante staff técnico, de forma a que a metodologia de treino
utilizada esteja de acordo com as várias componentes do jogo de futebol. Exige-
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se, também, uma constante capacidade de investigação de forma a dar resposta
à crescente exigência física e competitiva do jogo de futebol.
No desempenhar da minha função de recuperador físico durante o
estágio, posso destacar como funções principais: avaliação e análise das cargas
de treino com o sistema de GPS, aconselhamento do preparador físico e restante
equipa técnica, realização de um trabalho preventivo no ginásio e reintegração
dos jogadores no processo de treino após lesão.

3.4.4. Especificidade do treino e as qualidades físicas

Muitas vezes, a noção de especificidade é confundida com o treino com
bola. Nem tudo o que é treino com bola é específico, nem tudo o que é sem bola
tem de ser obrigatoriamente “não-específico”.
A especificidade do treino em termos técnico-táticos, relaciona-se com a
reprodução do jogo em diferentes escalas, numa perspetiva mais macro – escala
intersectorial ou coletiva– ou numa escala micro – setorial, grupal ou individual.
No entanto, esta especificidade está relacionada com a forma como os jogadores
se relacionam com os colegas, adversários e bola, de forma a conseguirem
emergir um ou vários princípios que o treinador pretende que se demonstre numa
situação de jogo. Não existe nenhum exercício mais específico que o GR+10 x
10+GR em campo inteiro, no entanto, dada a sua grande complexidade (elevado
número de interligações entre colegas e adversários), a densidade de treino de
um determinado princípio vai ser baixa, principalmente se este se relacionar com
uma escala mais individual.
Tal como a densidade de treino dos princípios técnico-táticos pode ser
muito baixa, a demostração de uma qualidade física pode acontecer com uma
densidade ou intensidade muito baixa para se desencadear processos de
adaptação necessários para a sua manutenção ou elevação dessa mesma
capacidade.
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Ao longo das semanas de trabalho, fui observando que a quantidade de corrida
a alta intensidade, nomeadamente períodos de sprint máximo, ocorriam com
pouca frequência nos treinos. De forma a testar a minha observação, pedi para
testarmos a velocidade máxima que cada jogador atingia em 30 metros de
corrida à máxima velocidade com o auxílio dos dispositivos de GPS disponíveis.
Como se pode observar no quadro 1, todos os jogadores avaliados atingiram
uma velocidade superior a 29,8 km/h no sprinte de 30 metros.
30M

VEL MAX

1

4.14s

33,7 km/h

2

4.20s

32,8 km/h

3

4.30s

------

4

4.51s

29,8 km/h

5

3.91s

35,9 km/h

6

4.17s

33,2 km/h

7

4.31s

32,5 km/h

8

4.16s

32,5 km/h

11

4.20s

33,0 km/h

12

4.20s**

31,6 km/h

13

4.02s

34,6 km/h

14

4.41s

32,1 km/h

15

4.15s

33,8 km/h

17

4.34s

32,0 km/h

18

4.09s

34,0 km/h

19

4.20s

33,0 km/h

20

4.38s

30,6 km/h

21

4.34s

30,6 km/h

22

4.33s

30,2 km/h

23

4.26s

32,4 km/h

9
10

16

Quadro 1 – Avaliação velocidade máxima em 30 metros
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No mês anterior, num dos treinos em que sugeri fazer um exercício de
velocidade analítico semelhante ao teste que viríamos a realizar, a equipa
técnica optou por realizar um exercício de transição ofensiva, com um quadrado
de aproximadamente 10m x 10m onde se jogava 4 x 4 e após recuperação da
equipa que estava a sem bola saía em transição rápida 6 x 4 (com auxílio de 2
apoios laterais), para a baliza que situava a sensivelmente 40 m do quadrado de
jogo (figura 32), na tentativa de ter um estímulo semelhante em termos de
velocidade de deslocamento.

Figura 32 – Exercício transição ofensiva

Apesar de o espaço entre o quadrado e a zona de finalização ser
aproximadamente 30 metros, nenhum dos jogadores atingiu um valor
semelhante relativamente à velocidade máxima.
Na figura abaixo (figura 33) apresenta-se os resultados dos valores de
velocidade máxima atingidos. Apenas 6 dos 19 jogadores atingiu uma velocidade
superior aos 29,8 km/h (o mínimo registado na avaliação), sendo que todos se
situaram abaixo dos 93,6% da velocidade máxima, onde o valor mais baixo se
situou nos 65,7% da velocidade máxima.
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Figura 33 – Velocidades máximas individuais

O treino de velocidade máxima deve ocorrer próximo dos valores
máximos de deslocamento de cada atleta, de forma a ocorrer adaptações
neurais e musculo-tendinosas necessárias para o desenvolvimento dessa
qualidade física (Haugen, 2014). Haugen (2014) observa também que o treino
de velocidade com recurso a sprints a 90% da velocidade máxima não
provocaram nenhum efeito estatisticamente significativo na adaptação ao treino
de velocidade.
Como referi, a densidade e a intensidade dos estímulos fisiológicos em
exercícios representativos do contexto de jogo nem sempre é suficiente, pelo
que é necessária uma adaptação dos exercícios ou a realização de exercícios
analíticos, que apesar de não serem específicos enquanto contexto complexo do
jogo, apresentam uma grande transferência para os mesmos.
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3.4.5. Aplicação prática do controlo das cargas de treino
3.4.5.1. GPS
Como referi anteriormente, durante esta época usufruímos de dispositivos
GPS que poderiam ter sido muito úteis para o planeamento e controlo das
sessões de treino. Infelizmente, por razões diretivas, só usufruíamos dos
mesmos durante dois morfociclos e nos dois morfociclos seguintes os
dispositivos eram utilizados pela equipa B. Este facto, para além de complicar
bastante em termos logísticos, devido à identificação dos dispositivos e
alterações dos jogadores/equipa nas bases de dados, não nos permitiu perceber
um dos dados mais relevantes que esta ferramenta nos possibilitaria obter, que
corresponde a relação entre a carga aguda e crónica. Esta relação, como refere
S. Malone et al. (2017) e Soligard et al. (2016), é obtida pela comparação da carga

de treino da última semana (carga aguda) relativamente à média das 4 semana
anteriores (carga crónica). A variação de uma variável em relação à outra
aparenta correlacionar-se com o aumento risco de lesão dos jogadores (Gabbett,
2017) e apresenta-se como uma ferramenta muito útil neste controlo e gestão do

treino.
Outra dificuldade que nos deparamos foi a resistência que os jogadores
apresentaram em relação aos dispositivos. O primeiro obstáculo foi a perceção
que os jogadores tinham desta análise, pois para alguns a utilização do GPS
servia para os controlar de uma forma negativa, ou seja, era para justificar a sua
não convocatória ou não utilização no jogo, sendo que nuca o viam como uma
ajuda para melhorar o seu rendimento e o processo de treino. Para além disso,
a utilização dos coletes que suportam os dispositivos correspondeu sempre a um
obstáculo, pois os jogadores sentiam-se “apertados/com dificuldades em
respirar” o que levava à sua remoção durante as sessões de treino, provocando
desvios nos dados obtidos.
O segundo grande obstáculo foi a utilização dos dispositivos em
competição. Para além do conforto do colete já ser um problema, o fator “sorte”
foi sempre algo que nos dificultou. Como só conseguimos os dispositivos após o
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início do campeonato, alguns jogadores achavam que como ainda não tínhamos
perdido nenhum jogo até então, não podíamos utilizar os coletes porque “podia
dar azar e começarmos a perder”. Acabamos por optar por não ser obrigatório a
sua utilização, por uma questão de gestão do grupo e permitir aos jogadores se
concentrar a 100% no jogo. Estes dados teriam sido muito importantes, pois tinha
permitido termos os valores de carga externa da competição e servir como
comparação para os resultados obtidos durante a semana de treino.
Os dados mais relevantes para as nossas análises foram a distância total
percorrida, o número de travagens, distância a alta velocidade (>25km/h),
velocidade máxima e o Player Load (Carga individual - somas das acelerações
nos 3 eixos, calculado automaticamente pelo software disponibilizado).
A análise e o ajuste do planeamento dos treinos eram efetuados de forma
manter a distância total e carga individual semanais próximos dos valores das
semanas anteriores e tentar preservar uma uniformidade “vertical”, ou seja, não
tentar que os valores fossem iguais durante todos os dias do morfociclo, mas
semelhantes relativamente ao mesmo dia dos morfociclos anteriores. Tínhamos
também uma preocupação em ter um dia em que o número de travagens fosse
mais elevado (no dia em que a dinâmica de esforço dominante fosse de tensão)
e que esse valor diminuísse de forma gradual até ao dia da competição, de forma
a controlar o dano muscular provocado por este tipo de ações. Por fim, era
analisado o valor de velocidade máxima e comparado com o valor máximo
registado por cada jogador. Segundo Haugen (2014) o treino com velocidades
inferiores a 90% do máximo não induzem adaptações positivas nessa
capacidade, pelo que os jogadores deveriam atingir esse valor pelo menos no
dia em que a dinâmica de esforço era velocidade.
Na minha opinião, este sistema permitiu algumas alterações positivas no
planeamento e organização do treino, no entanto, penso que essas modificações
poderiam ter sido ainda mais profundas e apresentarem uma influência superior
no rendimento dos atletas.
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3.4.5.2. RPE
Devido às dificuldades logísticas e de forma a complementar os dados
adquiridos nos dispositivos de GPS, optámos por realizar um registo da perceção
de esforço dos atletas no fim de cada treino.
O objetivo era permitir um cálculo da carga aguda e crónica com uma
ferramenta que, apesar de subjetiva, aparenta grande correlação com as
variáveis de carga externa e é de fácil utilização (Gaudino, 2015).
No entanto, essa recolha tornou-se difícil, pois após o treino, era
necessário acompanhar alguns jogadores no ginásio, o que não me permitia
questionar a perceção de esforço de forma individual. Optámos por deixar uma
folha no balneário que deveria ser preenchida no fim de cada treino pelos
jogadores, mas rapidamente percebemos que não iriamos conseguir obter dados
fiáveis desse registo, não só porque os jogadores, mais uma vez, viam o registo
como uma forma de avaliação do seu empenho (usavam valores sempre altos),
mas também muitas vezes nem se lembravam de a preencher.
Olhando para trás, penso que deveríamos ter atribuído outra importância
a estes valores e fazer com que os jogadores percebessem a sua relevância
para o controlo do treino. Por outro lado, esta recolha deveria ter sido feita por
um elemento da equipa técnica, não pelos jogadores de forma autónoma.

3.4.6. Mudanças de piso

Para quem “anda no futebol” há muitos anos, as consequências da
mudança de piso não são novidade. No entanto, para quem nunca trabalhou
numa equipa que treina ou joga em relva natural, como eu, os potenciais efeitos
dessa mudança pareciam exagerados.
Devido ao facto de só possuirmos um campo de relva natural, muitas
vezes era necessário realizar alguns treinos no campo de relva sintética, para
permitir a manutenção da qualidade da relva e a realização dos tratamentos
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necessários para a mesma. Sempre que essa mudança era necessária, os
jogadores apresentavam bastantes queixas a físicas, particularmente a nível
articular no piso sintético e dor muscular quando regressavam à relva natural.
Alguns parâmetros físicos do jogo, como a distância total percorrida,
número de sprints, distância em alta intensidade ou os parâmetros
técnicos, como os “cortes de carrinho” ou remates, não parecem sofrer
alterações quando se comparam jogos em relva natural com jogos em
relva sintética. No entanto, a capacidade de realizar sprints repetidos (do
inglês repeated sprint ability – RSA) e a velocidade máxima parece ser
influenciadas pelo piso (Anderson et al 2008 e Ammar et al 2019). Ammar
et al (2019) concluíram que a RSA era superior no piso sintético. A
concentração da CK (creatina quinase do inglês creatine kinase) na
corrente sanguínea é um indicador fisiológico que reflete o dano muscular
nas células musculares e, segundo Stone et al. (2014), não parece
apresentar diferenças entre jogos nas duas superfícies, no entanto,
sinalizadores inflamatórios parecem ter menor expressão nos pisos
sintéticos, que pode indicar um menor dano muscular neste tipo de piso.
A literatura parece indicar que o piso sintético apresenta menores
implicações negativas a nível muscular, como reportado pelos jogadores, no
entanto, não encontrei referências acerca do impacto muscular nas diferentes
superfícies.
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3.5. Desenvolvimento Profissional
3.5.1. Reflexão crítica
Ser treinador é mais do que pensar em exercícios ou estratégias
inovadoras para contrariar os adversários, ser treinador é encontrar formas de
“promover intencionalmente a aprendizagem (…) com meios adequados à
natureza dessa aprendizagem” (Rosado, A., & Mesquita, I., 2007), ou seja, o
treinador deve pensar, primeiramente, em estratégias que guiem os seus atletas
a adquirir os comportamentos pretendidos.
O treino desde cedo me fascinou, mesmo quando jogava gostava sempre
de pensar de que forma é que os exercícios podiam influenciar os
comportamentos de um determinado momento de jogo e tentava, várias vezes,
descobrir “defeitos” nos exercícios propostos pelos meus treinadores.
A minha entrada no mundo do treino foi realizada com o objetivo de me
dedicar ao treino técnico-tático, no entanto, dei por mim a afastar-me cada vez
mais desse aspeto do jogo e comecei a centrar-me cada vez mais no treino das
qualidades físicas.
Quando iniciei o estágio não tinha nenhuma função definida, pelo que
comecei pela análise técnico-tática dos exercícios de treino, mas, felizmente,
surgiu a oportunidade de ser responsável pelo trabalho de desenvolvimento das
qualidades físicas e recuperação de lesões, mas também ter um papel ativo
durante o treino de campo. Foi um trabalho que me possibilitou uma evolução
enorme, pois permitiu juntar a vertente física com a técnico-tático.
Segundo Mesquita et al. (2011) as competências do treinador dividem-se
em 3 domínios: competências relacionadas com o treino e o jogo, competências
relacionadas com as questões de gestão e liderança e as capacidades de
decisão e reflexão.
Considero que as minhas competências ao nível do planeamento do
treino eram bastante positivas antes de iniciar o estágio. No entanto, sinto que
mesmo nesta área, a evolução foi notória e verifiquei um progresso
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particularmente grande na elaboração de exercícios em escalas de
complexidade mais reduzidas.
A área em que sempre senti mais dificuldade, foi na gestão e liderança,
pelo que foi um dos meus “medos” antes de iniciar este estágio. Tenho perfeita
noção das dificuldades que tinha ao nível da expressão oral e da forma como
me relacionava com os jogadores, onde não conseguia manter a minha
autoridade. No fim deste ano, consigo perceber que foi o aspeto que consegui
desenvolver mais. Não só fui capaz de dirigir alguns exercícios no campo com
clareza, mas também de acompanhar os jogadores no ginásio, ao longo dos
meses, sabendo adaptar o discurso em função das circunstâncias e dos
jogadores.
Durante

a

época,

consegui

refletir

sobre

as

minhas

tarefas,

particularmente, acerca do planeamento do treino das qualidades físicas e os
seus efeitos. No entanto, senti algumas dificuldades em adaptar-me perante
imprevistos e, nem sempre, revelei uma grande capacidade de ajustar os
exercícios perante essas situações, pelo menos de uma forma rápida. Esse é,
sem dúvida, um dos aspetos que pretendo melhorar no futuro e que, com
certeza, será uma mais-valia para a qualidade do meu trabalho.
Após o término da época, tenho a certeza de que me tornei muito melhor
profissional, com uma evolução notória ao nível da capacidade de comunicação
e expressão, mas também, dos meus conhecimentos do jogo, que serão
essenciais para o meu sucesso.
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4. Conclusões e Perspetivas Futuras

A realização deste estágio permitiu adquirir experiências e conhecimentos
que considero serem muito importantes para o meu desenvolvimento
profissional. Sinto que cresci bastante este ano, como treinador e pessoa, na
medida em que me considero mais capaz de dirigir os exercícios, sinto-me mais
apto no relacionamento com os jogadores, principalmente, em conseguir fazer
com que olhem para mim como alguém que acrescenta algo ao clube e à equipa,
o que me deixou bastante satisfeito.
Foi uma época muito rica no que se refere ao meu entendimento técnicotático do jogo, em conjunto com as minhas competências nas áreas do treino
físico e da recuperação de lesões. Sinto-me, agora, capaz de trabalhar num
contexto ainda mais competitivo e acredito que serei uma mais valia para o meu
próximo clube.
Apesar de ter sido uma experiência muito positiva, o estágio deu-me a
oportunidade de perceber que ainda há um longo caminho a percorrer no que
toca ao planeamento e realização do treino, não só em termos técnico-táticos,
mas também, e principalmente, em termos físicos. Esta experiência fez
sobressair ainda mais a minha paixão pelo treino, nomeadamente, no que
respeita ao desenvolvimento das qualidades físicas e à recuperação de lesões,
pelo que, espero, no futuro, surja a oportunidade de aplicar os meus
conhecimentos num contexto profissional e ser capaz de ter um impacto positivo
no mundo do futebol.
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