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APRESENTAÇÃO  

O scouting de atletas é uma prática cada vez mais comum em diversas modalidades. A observação 

e análise das principais características dos atletas contribui, muitas vezes, para a integração de um 

atleta em determinada equipa. No entanto, também nesta profissão é preciso termos presentes 

alguns princípios éticos que devem nortear a forma como o scout faz a abordagem dos diferentes 

jogadores e/ou atletas. 

Nesta formação, que está integrada num ciclo de formações organizadas em parceria com o 

Município de Ourém, reunimos dois formadores que irão partilhar os seus conhecimentos sobre 

esta temática. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

31 de janeiro e 2 de fevereiro de 2022 – 20h30 - 22h30 (4 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. 

1. António Cachada (120 minutos) 

Ética no futebol; 

Introdução ao processo de Scouting; 

O comportamento do Scout e sua relação com os agentes desportivos; 

Ética no recrutamento de jogadores. 

 

2. Óscar Botelho (120 minutos) 

O scouting e a ética no comentário desportivo 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores Desportivos 

 Técnicos de Exercício Físico 

 Diretores Técnicos 

 Todos os interessados na temática 
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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 passada época 

desportiva, desenvolveu a sua atividade como Team Manager, no Padroense Futebol Clube, junto da equipa 

de Sub17 e frequentou o Curso de Treinadores de Futebol – Grau I – UEFA C. Nesta temporada desportiva, 

ingressou no Futebol Feminino do Boavista Futebol Clube, onde desempenha os papeis de Diretor de 

Recrutamento e de treinador estagiário, junto da equipa de Sub15. 

 

Óscar Botelho 

 Comentador / Analista de futebol @ Eleven (desde 2018) e @ Real Fevr (desde 2016) 

 Treinador de Futebol - Nível III (UEFA A) (2014) 

 Licenciado em Educação Física e Desporto - Universidade Lusófona (2004) 

 Profile Analyst @ ProEleven: 2014 a 2019 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 35€* 

* Por cada inscrição paga, 1€ reverte para o Projeto Futebol de Rua 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@formacaodesportiva.pt 

 

 

  

mailto:formacaodesportiva2020@gmail.com
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APOIOS E PARCERIAS 

 
  

   

 

  

 

APOIAMOS 

 

 

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT. 

      

 


