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APRESENTAÇÃO  

O Futebol era uma modalidade desportiva predominantemente masculina. Era! 

O Futebol Feminino tem vindo a ganhar cada vez mais espaço e visibilidade, assumindo-se como 

promotora da igualdade de género. 

Nesta formação analisaremos algumas das especificidades do Futebol Feminino, quer no que se 

refere à organização e ao treino, como ao que se relaciona com questões psicológicas com que as 

suas praticantes se confrontam. 

Sendo uma modalidade em clara expansão, esta formação assume particular relevância para 

treinadores desportivos, técnicos de exercício físico e professores de Educação Física, na medida 

em que estes podem incentivar e acompanhar a prática do Futebol Feminino. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em E-learning 

2 e 4 de março de 2021 – 20h00 - 22h30 

(5 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s); 

 Diretores técnicos; 

 Professores de Educação Física (grupos de recrutamento 260 e 620). 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Ana Raquel Santos (60 minutos) 

Crescer como atletas e como pessoas: a importância da formação no Futebol Feminino 

 

2. Diana Jorge (60 minutos) 

Desenvolvimento psicológico e desportivo no feminino 

 

3. Isabel Osório (60 minutos) 

Futebol no Feminino: a jogadora, o treino e a realidade 

 

4. Miguel Santos (60 minutos) 

O treino e a Liderança de um treinador profissional de futebol feminino  em Portugal 

  

O tempo restante destina-se à resposta a questões colocadas pelos participantes. 
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FORMADORES 

Ana Raquel Santos 
 Tem 35 anos e é natural de Lisboa. 

 Fez um percurso académico na área da Economia. 

 Sempre gostou de futebol, de assistir na televisão e sempre foi apologista dos direitos iguais, se 

calhar porque até era um bocadinho "maria rapaz". 

 Há cerca de 8 anos começou a viver o futebol mais de perto: o marido, que sempre teve ligação com 

o Atlético Clube da Malveira, é o Presidente do clube, já no terceiro mandato, pelo que começou a 

trabalhar na secretaria do clube, onde é responsável por toda a gestão, coordenação, fichas de jogo 

e inscrições. 

 Na época passada começou a coordenar o futebol feminino e foi delegada ao jogo, um mundo 

completamente diferente, mas cheio de emoções, onde aprendeu imenso. Em 2019/20 o clube tinha 

equipa de Sub 15 e Sub 19 de Futebol feminino. Em 2020/21 tem também equipa sénior. 

 Diretora de entidade formadora. 

 Curso de Team Manager. 

 Curso de organização e gestão de eventos desportivos. 

 

Diana Jorge 

Diana Jorge nasceu no concelho de Ovar em 1988. Ainda antes de terminar o Mestrado em 

Psicologia Clínica e da Saúde na Universidade da Beira Interior, Covilhã, foi coautora de um artigo 

publicado no livro «Influência do Neuromarketing nos processos de tomada de decisão». Terminou o 

curso em 2012 com a elaboração de uma dissertação sobre o tema da Inteligência Espiritual, 

posteriormente apresentada num simpósio no IX Congresso Iberoamericano de Psicologia e II 

Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Especializou-se em Psicologia do Desporto e desde 

2015 até ao momento que atua na área em contexto de clube na formação desportiva, tendo vindo 

a participar em algumas comunicações presenciais nomeadamente em 2018, a convite da Associação 

de Futebol de Aveiro, numa preleção no Congresso Internacional de Futebol e Futsal AFA 2024 e 

algumas comunicações online, como por exemplo na Quarentena da Bola. Atualmente, é também 

formadora na área da psicologia do desporto e iniciou o seu projeto «Potenciar-te» de 

acompanhamento a atletas e consultoria a treinadores. 

O lado mais informal da Diana caracteriza-se pela rebeldia intelectual, pela curiosidade, pela busca 

do sentido da existência do ser humano e dos mistérios do Homem e do Universo, sem esquecer a 

paixão pelo que faz e o interesse especial no «futebol de formação». 

 

Isabel Osório 

Isabel Osório, nascida a 14 de maio de 1985 na cidade do Peso da Régua. Foi atleta de orientação, 

onde conquistou vários títulos nacionais e representou a Seleção Nacional de Orientação. Para além 

desse desporto, também jogou futebol, onde também representou a Seleção Nacional sub19.  

Licenciou-se em 2008 pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em Desporto e 

Educação Física – opção Futebol. Está neste momento a tirar o Curso UEFA A (Federação Portuguesa 

de Futebol). 

Iniciou a carreira de Treinadora de Futebol no Leixões Sport Clube (Formação masculino e feminino), 

passou ainda pela Dragon Force – Futebol Clube do Porto (Formação masculino e feminino), 
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Valadares Gaia FC (Seniores Feminino), Futebol Clube da Foz (Formação masculina), ADR Pasteleira 

(Formação masculina), Sporting Clube de Portugal (Treinadora Adjunta -Seniores Feminino), Atlético 

Clube Ouriense (Formação masculina) e neste momento representa o GDC A-Dos-Francos 

(Treinadora Principal: Liga BPI – Seniores Feminino). 

Títulos: 

Liga Allianz 2016 -2017 

Taça de Portugal 2016-2017 

Supertaça 2017 

Liga Allianz 2017 -2018 

Taça de Portugal 2017-2018 

 

Miguel Santos 
Miguel Santos nasceu em Amares em 15 de Maio de 1984.  

Licenciou-se pela UTAD em 2007 em Educação Física e Desporto, fazendo posteriormente em 2014 

também, na mesma instituição Mestrado em Treino Desportivo de Jogos Desportivos Colectivos, 

com o tema: O Modelo de Jogo em Futebol. 

Foi praticante de futebol federado dos 12 aos 20 anos no Futebol Clube de Amares e no Grupo 

Desportivo de Caldelas, ambos militantes na A.F. Braga. 

Iniciou a sua carreira de Treinador aos 20 anos, e daí para cá já passou por diversos clube das A.F de 

Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, dos quais destacamos o F.C. Penafiel, o Gil Vicente F.C. e o 

Sporting Clube de Braga. 

Foi Campeão Distrital pelo Vilaverdense F.C. em 2014/2015 e Campeão Nacional também pelo 

Vilaverdense F.C. nesse mesmo ano no escalão de Sub-19 feminino. 

Pelo Sporting Clube de Braga foi Vencedor da Supertaça 2018/2019 e Campeão Nacional em 

2018/2019, também pela equipa feminina do Sporting Clube de Braga. 

Levou também a equipa feminina do Sporting Clube de Braga às 32 melhores equipas da Europa na 

Liga dos Campeões na edição de 2019/2020, naquela que é a melhor prestação de uma equipa 

portuguesa nas competições europeias de futebol feminino de sempre. 

Neste momento tem o Nível III de Treinador UEFA Advanced, tendo ficado como suplente no 

último curso UEFA Pro. 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Treinadores, Técnicos de Exercício Físico, Diretores 
Técnicos e Professores de Educação Física 

35€* 

* Por cada inscrição paga, 1€ reverte para o Projeto Futebol de Rua 

 

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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