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APRESENTAÇÃO  

A análise do jogo, no Voleibol e em muitas outras modalidades, é uma área que tem vindo a ganhar 

relevância ao longo dos últimos anos. A maior oferta e acessibilidade a ferramentas tecnológicas 

permite tornar esta análise mais apurada e com maiores impactos na organização e gestão da 

equipa e do trabalho realizado no treino. 

Durante esta formação, particularmente destinada a treinadores de Voleibol mas aberta a todos os 

que tiverem interesse por esta temática, dois formadores irão apresentar algumas das ferramentas 

que podem ser utilizadas pelos treinadores e a forma como a sua utilização pode ser integrada nas 

suas práticas. 

Esta formação constitui uma oportunidade de partilha e aprendizagem que poderá, em termos 

futuros, potenciar a forma como os treinos são organizados e os jogos planeados, promovendo 

maiores sucessos desportivos. 

 

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 Tema 

26/04/2021 20h00 2h Introdução 

03/05/2021 20h00 2h 30 min Codificação do jogo no DV4 

10/05/2021 20h00 2h 30 min Desenvolvimento de folhas de análise 

17/05/2021 20h00 2h 30 min Análise de Vídeo 

24/05/2021 20h00 2h 30 min Importância da análise para o treinador principal 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores de Voleibol. 
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FORMADORES 

Manuel Loureiro 
Treinador Grau III 

Mestrado em Treino de Alto Rendimento -Voleibol, FADEUP 

Treinador Adjunto/Scout das Seniores femininas do Leixões Sport Club (3 títulos nacionais 

da divisão de elite e 2 Supertaças) 

Treinador e Coordenador dos escalões de formação do Leixões Sport Club. 

2x Campeão Nacional nos escalões de formação 

3x Campeão Nacional de Voleibol de praia 

 
Miguel Coelho 

 Percurso como atleta 

- Campeão Nacional de Juniores 

- Atleta de 1ª divisão e Internacional pelas seleções jovens na vertente de Voleibol de 

Praia; 

- Vencedor de uma taça de Portugal ao serviço do Vitória Sport Club; 

 Percurso como treinador: 

- Treinador Grau III; 

- Treinador da Equipa Sénior Feminina do Leixões S.C e coordenador da formação; 

- Treinador do ano da Associação de Voleibol do Porto e da Associação Nacional de 

treinadores; 

- 4 vezes campeão Nacional (1 Juvenis + 3 Juniores) 

- 2 vezes Campeão Regional (1 Juvenis + 1 Juniores) 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 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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