SCOUTING – OBSERVAÇÃO E ANÁLISE NUM CONTEXTO COLETIVO 4
27 setembro 2021 | 20h – 22h | 2 horas

Formação e-learning

António Cachada

CREDITAÇÃO
TREINADORES DESPORTIVOS

Mais informações e inscrições em:

www.formacaodesportiva.pt
Iniciativa realizada com o apoio de:
Apoiamos:
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APRESENTAÇÃO
Esta formação está integrada num ciclo de formações sobre scouting intitulado Construção e
desenvolvimento de um departamento de Scouting ou Análise, sendo a quarta de cinco sessões
que decorrerão ao longo dos meses de setembro e outubro.
Nesta sessão, o principal objetivo é dar ferramentas para que os formandos compreendam como
podem construir/desenvolver um departamento de Scouting ou Análise adaptado para a sua
realidade/contexto.

LOCAL E HORÁRIO
Realizada em e-learning
27 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:
 Definição de objetivos para o departamento;
 Estruturação do departamento de Scouting ou Análise;
 Importância da formação dos Scouts/Analista;
 Importância da adaptação do modelo de trabalho de acordo com a faixa idade com que se
trabalha;
 Construção de perfis (jogador e treinador).
Haverá, ainda, tempo para que os formandos coloquem questões aos formadores.

DESTINATÁRIOS


Treinadores desportivos.
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FORMADORES
António Cachada
António Costa Gomes de Sá Cachada nasceu a 23 de abril de 2001, em Braga. Estuda
Bioengenharia na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Ao
longo da sua vida, enquanto jogador de futebol, representou, o Ramaldense Futebol Clube
até à época desportiva de 2019/2020. Destacou-se ao serviço da Next Level, mais
propriamente, na época desportiva de 2018/2019, tendo garantido a possibilidade de ir,
enquanto bolseiro, jogar futebol e estudar para os Estados Unidos da América, mais
propriamente, para o Missouri Valley College, facto que não se veio a concretizar, por
vontade própria, porquanto preferiu prosseguir os seus estudos universitários em Portugal,
assim como concluir os seus estudos na área do Scouting onde, até ao momento, e entre
outras formações, frequentou e concluiu com elevado sucesso o “Professional Scouting
Course”, promovido pela World Analysis Scouting Football, sendo, atualmente, detentor do
“Qualification Diploma – Scout Professional Football”, com a classificação final de
“Excellent”. É o criador e o responsável da “Realfevr_dicas”, página dedicada à análise do
futebol, em geral, e do jogo “Realfevr”, em particular, procedendo, ainda, ao comentário ao
desempenho desportivo de jogadores de futebol. Escreve, com alguma regularidade, para o
“Futebol de Bancada”. É comentador no “Portal do Scouting”, um programa semanal da
Rádio Portuense. Na presente época desportiva, encontra-se a desenvolver a sua atividade
como Team Manager, no Padroense Futebol Clube, junto da equipa de Sub17. Encontra-se a
frequentar o Curso de Treinadores de Futebol – Grau I – UEFA C.
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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.

