SCOUTING – OBSERVAÇÃO E ANÁLISE NUM CONTEXTO COLETIVO 2
13 setembro 2021 | 20h – 22h | 2 horas

Formação e-learning

Nené Reis

CREDITAÇÃO
TREINADORES DESPORTIVOS
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Iniciativa realizada com o apoio de:
Apoiamos:
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APRESENTAÇÃO
Esta formação está integrada num ciclo de formações sobre scouting intitulado Scouting –
observação e análise num contexto coletivo, sendo a segunda de cinco sessões que decorrerão ao
longo dos meses de setembro e outubro.
Nesta sessão, o principal objetivo é familiarizar os formandos com uma metodologia de observação
e análise individual de um jogador, de forma a estarem prontos para identificar diferentes
jogadores, dentro de um determinado perfil, que podem ser úteis para os seus contextos.
Assim, esta sessão permite que os formandos mergulhem no mundo do Scouting, melhorando as
suas capacidades de observação e análise.

LOCAL E HORÁRIO
Realizada em e-learning
13 de setembro de 2021 – 20h00 - 22h00 (2 horas)

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.
Durante a formação serão abordados os seguintes conteúdos:
 Relatório de observação individual;
 Indicadores Chave de Rendimento (ou outro tipo de indicadores utilizados na procura de
jogadores);
 Fatores importantes no desempenho de um futebolista;
 Construção de uma equipa sombra.
Haverá, ainda, tempo para que os formandos coloquem questões aos formadores.

DESTINATÁRIOS


Treinadores desportivos.
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FORMADORES
Nené Reis
 Curso Metodólogo do Treino, Alto Rendimento, Porto
 Doutoramento em Bioética, Universidade Católica do Porto, Instituto de Bioética
 Licenciatura em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra,
Coimbra
 Diretor de Scouting e Recrutamento no Sport Clube Beira-Mar
 Consultor da World Analysis Scouting Football
 Preletor em diversos cursos de Scouting, em Portugal e no estrangeiro
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VALOR DA INSCRIÇÃO
Valor único

20€*

* 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.

