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APRESENTAÇÃO  

A transição dos escalões de formação para a primeira equipa é um processo central na carreira 

desportiva dos jovens, pelo que se torna importante analisar as particularidades desta fase e 

algumas boas práticas que podem ser desenvolvidas para o apoio aos atletas nesta transição. 

Nesta formação reunimos um painel de formadores com experiências de treino de futebol, em 

diferentes escalões, que abordarão o processo de formação dos jogadores de futebol e a sua 

transição para a primeira equipa. 

Esta formação, destinada a treinadores desportivos e atletas de futebol e todos os que tenham 

interesse por esta temática, constitui uma oportunidade de reflexão e aprendizagem que poderá, 

em termos futuros, potenciar o acompanhamento dos jovens atletas. Poderá, ainda, ser relevante 

para os dirigentes desportivos no sentido em que pode constituir uma mais-valia na organização e 

elaboração de projetos desportivos com vista à certificação dos clubes. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em E-learning 

27 e 28 de abril de 2021 – 20h00 - 22h30 

(5 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas de Futebol 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Alexandre Silva (60 minutos) 

Formação profissional de jogadores de futebol – reflexões 

 

2. Fábio Barros (90 minutos) 

Processo da base ao futebol profissional do SC Beira-Mar 

 

3. Henrique Silva (60 minutos) 

O processo de treino do jovem jogador 

 

4. Luís Sousa (60 minutos) 

A organização metodológica do Boavista na transição entre os mais variados escalões 

 

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

Alexandre Silva 

 Natural de Vila Nova de Gaia, 36 anos 

 Licenciado em Desporto e Educação Física pela FADEUP 

 Mestrado em Treino de Alto Rendimento Desportivo (Futebol) pela FADEUP 

 Treinador de Futebol - UEFA A (nível III) + Youth Elite Coach 

 Foi formador da World Analysis Scouting Football 

 Treinador de Futebol desde 2003 

 Trabalhou em 6 diferentes clubes, entre os quais o Leixões SC e o SC e Salgueiros 

 Treinou todos os escalões da formação e equipa principal 

 Atualmente é Treinador dos Sub19 do Padroense FC e desempenha funções na Coordenação Técnica 

 

Fábio Barros ( Fabeta ) 

 Ex jogador de futebol profissional com passagem por 1ª e 2ª liga Portuguesa e Europeias. 

 Curso de treinadores UEFA B - 2019  

 Licenciado em contabilidade - Instituto superior contabilidade e administração do Porto.  

 Exerce função de treinador adjunto da equipa principal e coordenador técnico do SC Beira-Mar, 

equipa que milita o campeonato Portugal. 

 Exerceu funções de treinador principal nos sub13 e sub14 do Anadia FC, assim como coordenador de 

futebol de 7.  

 

Henrique 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. 

 

Luís Sousa 

Com passagens por equipas como o Braga, Leixões, Trofense e outras, licenciado em Treino 

Desportivo pelo ISMAI/IPMAIA, assume atualmente a responsabilidade de treinador de segundo 

grau dos Sub-19 e diretor técnico da formação no Boavista Futebol Clube. 

A paixão pelo futebol começou, no entanto, desde o berço. Nascido na vila piscatória das Caxinas, 

Vila do Conde, fazia das ruas a sua casa e o ringue a sua Playstation. 

Aos 8 anos já a viver no Porto, descobriu jardins onde as árvores servissem de balizas, e onde à 

noite, os holofotes fossem os lampiões da rua. Foi aí que descobriu o seu “Mundo”, iniciando o seu 

percurso de jogador no Futebol Clube da Lapa. Foi a partir desse dia, dessa decisão que mudou a sua 

vida, que hoje se encontra no lugar onde veste a camisola com orgulho, sabendo que o futebol é 

mais do aquilo que representa. É acima de tudo, uma forma de se viver e respirar desporto, com 

tudo aquilo que ele mobiliza consigo. 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Treinadores, Técnicos de Exercício Físico e 
Diretores Técnicos 

35€ 

 

 

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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