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APRESENTAÇÃO  

Destinada a treinadores desportivos de Futebol, esta formação está subordinada ao tema “Novos 

desafios e ferramentas do Treinador de Futebol”. Ao longo das sessões que constituem esta 

formação, diferentes formadores abordarão os temas: 

1. A importância da análise do comportamento e do desempenho técnico e tático dos 

jogadores de futebol e a sua influência no rendimento da equipa  

2. Os novos desafios de um treinador de futebol 

3. A tecnologia no apoio à observação e análise em Futebol 

4. A tecnologia no apoio à arbitragem 

5. O trabalho do treinador de formação com base nas informações e análises recolhidas 

6. A experiência do treinador de alto rendimento 

7. Organização e planeamento de uma época desportiva 

Constituído por pessoas com um currículo relevante em diferentes vertentes do treino de futebol e 

das suas estruturas de apoio, o painel de formadores proporcionará uma abordagem atual, 

contextualizada e com base tanto em conhecimentos teóricos como nas práticas desenvolvidas ao 

longo dos anos, proporcionando momentos de partilha de conhecimentos e experiências que irão, 

certamente, enriquecer os diversos participantes. 
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ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A formação será realizada em regime e-learning, através da plataforma Zoom. Os participantes 

terão de ter a câmara ligada durante todas as sessões, estando garantidas todas as condições 

técnicas para a realização da formação através da utilização de uma licença profissional. 

A formação decorrerá de acordo com a seguinte calendarização: 

Data Hora Duração Formador Tema 

12/10/2020 20h30 30 min Todos Apresentação 

12/10/2020 21h00 1h 30 min 
António Sá 

Cachada 

A importância da análise do 
comportamento e do desempenho 
técnico e tático dos jogadores de 
futebol e a sua influência no 
rendimento da equipa 

14/10/2020 20h30 1h 30 min 

16/10/2020 20h30 2h Debate 1 
Os novos desafios dos treinadores 
de futebol 

19/10/2020 20h30 1h 30 min 
Vítor Peseiro 

Metodologia e operacionalização do 
gabinete de observação e análise no 
futebol em alto rendimento 21/10/2020 20h30 1h 30 min 

23/10/2020 20h30 2h Debate 2 A tecnologia no apoio à arbitragem 

26/10/2020 20h30 1h 30 min 
Henrique Silva 

O trabalho do treinador de formação 
com base nas informações e análises 
recolhidas 28/10/2020 20h30 1h 30 min 

30/10/2020 20h30 2h Debate 3 
A experiência do treinador de alto 
rendimento 

02/11/2020 20h30 1h 30 min 
Válter Pinheiro 

Organização e planeamento de uma 
época desportiva 04/11/2020 20h30 1h 30 min 

06/11/2020 20h30 2h Todos Conclusão 

 

AVALIAÇÃO 

i. Intervenções do formando ao longo das sessões síncronas 
ii. Questionários intermédios 

iii. Questionário final 
 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores Desportivos – Futebol, graus I e II 

 

FORMADORES 

António Sá Cachada 

António Costa Gomes de Sá Cachada nasceu a 23 de abril de 2001, em Braga. Ainda criança rumou 

para o Porto, onde estudou em diversas escolas públicas e privadas até ingressar na Escola Superior 

de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, com Bolsa de Mérito, no sentido de 

frequentar a Licenciatura em Bioengenharia. Ao longo da sua vida, enquanto jogador de futebol, 

representou, o Ramaldense Futebol Clube até à época desportiva de 2019/2020. Destacou-se ao 

serviço da Next Level, mais propriamente, na época desportiva de 2018/2019, tendo garantido a 
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possibilidade de ir, enquanto bolseiro, jogar futebol e estudar para os Estados Unidos da América, 

mais propriamente, para o Missouri Valley College, facto que não se veio a concretizar, por vontade 

própria, porquanto preferiu prosseguir os seus estudos universitários em Portugal, conforme 

supracitado, assim como concluir os seus estudos na área do Scouting onde, até ao momento, e 

entre outras formações, frequentou e concluiu com elevado sucesso o “Professional Scouting 

Course”, promovido pela World Analysis Scouting Football, sendo, atualmente, detentor do 

“Qualification Diploma – Scout Professional Football”, com a classificação final de “Excellent”. É o 

criador e o responsável pela “Realfevr_dicas”, página dedicada à análise do futebol, em geral, e do 

jogo “Realfevr”, em particular, procedendo, ainda, ao comentário ao desempenho desportivo de 

jogadores de futebol. Escreve, com alguma regularidade, para o “Futebol de Bancada”. Na próxima 

época desportiva, 2020/2021, irá desenvolver a sua atividade desportiva como Team Manager, no 

Padroense Futebol Clube, junto da equipa de Sub17. 

 

Henrique Alexandre Carvalho do Amaral e Silva 

Licenciado em Educação Física e Desporto, defesa de tese com o tema "Percepção dos Alunos sobre 

o Bom Professor de Educação Física". 

Grau 3 UEFA Advanced Treinador de Futebol. 

Coordenador Técnico Clube Desportivo Cova da Piedade. 

Treinador Escalão de S15 no Campeonato Nacional. 

Diretor Técnico do Estádio Municipal José Martins Vieira. 

Docente da Unidade Curricular de Futebol no 2.º ano da Licenciatura em Educação Física e Desporto 

do Instituto Piaget de Almada.  

Professor de Educação Física no 1.º ciclo do Ensino Básico no Agrupamento de Emídio Navarro em 

Almada. 

Formador dos Cursos de Treinador da FPF de Grau 1 e 2. 

 

Válter Pinheiro 

Doutoramento em Ciências do Desporto no Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha – 

Universidade de Lleida 

Professor Adjunto no Instituto Superior de Ciências Educativas 

Treinador adjunto da equipa de futebol feminino do SL Benfica  

Cocriador da metodologia TOCOF 

 

Vítor Hugo Peseiro 
Treinador de Futebol com experiência nos clubes Al Wahda, Al Ahli, Futebol Clube do Porto, Sporting 

Clube de Braga, FC Sharjah e Vitória de Guimarães e na Federação Venezuelana. 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 

Valor único – 50€ 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@formacaodesportiva.pt 

 

 

APOIOS E PARCERIAS 

  
 

 

  

 

APOIAMOS 

 

 

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT. 
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