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APRESENTAÇÃO  

Esta formação está integrada num ciclo de formações sobre scouting intitulado Observação e 

análise coletiva – Importância para o rendimento individual e coletivo, sendo a terceira de cinco 

sessões que decorrerão ao longo dos meses de setembro e outubro. 

Nesta sessão, os principais objetivos são avaliar a importância da observação e análise coletiva, 

compreender como se realiza a observação e análise coletiva, perceber de que forma é que esta 

difere da observação individual e refletir as diferenças entre analisar a própria equipa e uma equipa 

adversária. Para isso, os oradores debaterão sobre estas temáticas e estarão, também, disponíveis 

para responder às questões colocadas pelos participantes. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

20 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 coletivo; 

 O que analisar quando se observa uma equipa; 

 Apresentação das análises; 

 Plataformas e ferramentas utilizadas. 

Haverá, ainda, tempo para que os formandos coloquem questões aos formadores. 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores desportivos. 
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FORMADORES 

José Diogo Oliveira 
 Mestrado em Treino Desportivo – especialização em Treino de Alto Rendimento, 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

 Licenciatura em Ciências do Desporto, Especialização: Treino Desportivo - Futebol, 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

 Experiência Profissional 

o Desde 2020 – Boavista Futebol Clube | U19 

 Treinador Adjunto/Analista 

 Responsável Departamento de Observação e Análise – Formação 

o 2019-2020 – Sport Clube Fermilense | Séniores 

 Treinador Adjunto 

o 2018-2020 – Sport Comércio e Salgueiros | U8/11/12 

 Treinador Principal U8 (2019/2020) 

 Treinador Adjunto U12 (2019/2020) 

 Treinador Adjunto U11 (2018/2019) 

o 2017-2018 – Escola Academia Sporting CP – Alfena | U11/U13 

 Treinador Adjunto 

o 2016/2017 – Sport Clube Fermilense | U12/U7 

 Treinador Principal 

 
Ricardo Alves 

 Licenciatura em Ciências do Desporto e Educação Física, FCDEF-UC 

 Mestrado em Treino Desportivo, especialização em Análise de Jogo em Futebol, FCDEF-

UC 

 Atualmente Doutorando em Ciências do Desporto, em Análise de Jogo, FCDEF-UC 

 Envolvido do treino de futebol desde os seus 19 anos 

 Trabalhou como analista no CD Tondela (2016-18) 

 Foi Treinador Adjunto no FC Oliveira do Hospital (2018/19) 

 Atualmente lidera o processo de análise no CD Tondela (2019/20) 
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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. 
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