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APRESENTAÇÃO
Esta formação está integrada num ciclo de formações sobre scouting intitulado Observação e
Análise no futebol feminino e masculino, aplicado a um contexto de formação e a um contexto
sénior, sendo a quinta e última de cinco sessões que decorrerão ao longo dos meses de setembro e
outubro.
Nesta sessão, que assumirá o formato de debate entre os diferentes intervenientes, o principal
objetivo é consolidar os conhecimentos obtidos nas sessões anteriores através da reflexão e da
partilha de diferentes opiniões. A presença de diferentes formadores permite alargar o leque de
experiências e realçar que a observação e análise de jogadores e equipas são essenciais, em vários
tipos de contextos.

LOCAL E HORÁRIO
Realizada em e-learning
6 de outubro 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 debatidos diversos conteúdos, como:
 A importância do Scouting na construção/potencialização de um projeto desportivo
(benefícios financeiros e desportivos);
 Relação entre os diferentes intervenientes no futebol;
 Perfil de jogador e Perfil do treinador;
 Relação de interdependência entre os perfis definidos e o modelo de jogo do clube;
 Conceito de Talento – definição e forma de identificação;
 Importância da formação dos Scouts/Analistas.
Haverá, ainda, tempo para que os formandos coloquem questões aos formadores.

DESTINATÁRIOS


Treinadores desportivos.
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FORMADORES
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.
Isabel Osório
Isabel Osório, nascida a 14 de maio de 1985 na cidade do Peso da Régua. Foi atleta de
orientação, onde conquistou vários títulos nacionais e representou a Seleção Nacional de
Orientação. Para além desse desporto, também jogou futebol, onde também representou a
Seleção Nacional sub19.
Licenciou-se em 2008 pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em Desporto e
Educação Física – opção Futebol. Está neste momento a tirar o Curso UEFA A (Federação
Portuguesa de Futebol).
Iniciou a carreira de Treinadora de Futebol no Leixões Sport Clube (Formação masculino e
feminino), passou ainda pela Dragon Force – Futebol Clube do Porto (Formação masculino e
feminino), Valadares Gaia FC (Seniores Feminino), Futebol Clube da Foz (Formação
masculina), ADR Pasteleira (Formação masculina), Sporting Clube de Portugal (Treinadora
Adjunta -Seniores Feminino), Atlético Clube Ouriense (Formação masculina) e neste
momento representa o GDC A-Dos-Francos (Treinadora Principal: Liga BPI – Seniores
Feminino).
Títulos:
Liga Allianz 2016-2017
Taça de Portugal 2016-2017
Supertaça 2017
Liga Allianz 2017-2018
Taça de Portugal 2017-2018
Pedro Marques Santos
 Treinador UEFA ADVANCED | GRAU III
 Treinador UEFA YOUTH ELITE
 Especialização em Treino Desportivo (Faculdade de Motricidade Humana | UL).
 Licenciatura e Mestrado em Ciências da Educação (Faculdade de Psicologia | UC).
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 2019/20 – LOULETANO DC
o Coordenador de Scouting e Treinador Adjunto
 2014/19 – ACADÉMICA COIMBRA /OAF
o Diretor/Coordenador Técnico da Formação
o Treinador Adjunto: U23 (Liga Revelação) | U19
 2009/10 | 2013/14 – NAVAL SAD
o Treinador Adjunto e Analista de Jogo
 2009/13 – FUTEBOL CLUBE DO PORTO
o Scout
 Desde 2010 – Escola de Futebol APRENDE & JOGA COM TALENTO
o Autor e Coordenador Geral
 Desde 2018 – Coordenador | Autor Pós Graduação “Gestão Desporto Dirigentes”,
COIMBRA BUSINESS SCHOOL| ISCAC
Óscar Botelho
 Comentador / Analista de futebol na Eleven, Rádio Renascença e Real Fevr
 Treinador de Futebol - Nível III (UEFA A)
 Licenciado em Educação Física e Desporto - Universidade Lusófona
 Profile Analyst @ ProEleven: 2014 a 2019
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VALOR DA INSCRIÇÃO
Valor único

25€*

* 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.

