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Introdução 

Este relatório é parte integrante do Mestrado em Treino Desportivo da Faculdade de 

Motricidade Humana, e foi elaborado no 2º ano letivo através da realização de um estágio 

profissionalizante na modalidade de ténis. 

O estágio teve lugar na escola MP Ténis, inserida no Clube Internacional de Foot-Ball 

(CIF), e foi composto por um vasto leque de experiências e atividades enquadradas com 

o objetivo principal do curso: contribuir para a especialização de treinadores desportivos, 

através do aprofundamento de conhecimentos e métodos de intervenção e análise de 

planeamento, condução e avaliação do processo de treino em atletas de competição. 

Nesse sentido, o relatório baseou-se no acompanhamento e observação de um atleta de 

competição com objetivos de alto rendimento, e encontra-se dividido em 4 áreas 

principais: 

- Área 1: conjunto de capítulos referentes à análise e caracterização do processo de treino 

e do atleta. 

- Área 2: constituída por um trabalho de investigação científica centrado no processo de 

treino em questão. 

- Área 3: centrada na análise do rendimento competitivo do atleta ao longo do tempo de 

estágio. 

- Área 4: constituído por um trabalho baseado na relação com a comunidade da instituição 

de estágio. 

Através do trabalho realizado, pretende-se que a leitura deste documento seja tão útil 

como foi para mim realizá-lo, proporcionar um documento que forneça informação 

detalhada acerca das atividades realizadas durante o estágio, e ao mesmo tempo transmitir 

conhecimento e ideias para refletir sobre a organização, estrutura e planeamento dos 

vários fatores do treino desportivo nesta modalidade.
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ÁREA 1:Caracterização do Atleta e Análise do Processo de Treino 

   1. 1. Introdução 

A área 1 deste relatório de estágio centra-se descrição, análise e reflexão acerca do 

processo de treino observado ao longo do tempo de estágio.  

O processo de treino observado corresponde a um trabalho de competição individualizado 

realizado por um atleta do escalão de Sub 18. A escolha deste atleta para a elaboração do 

relatório deveu-se a duas razões principais: 

- O seu processo de treino já foi analisado em anos anteriores, no âmbito do estágio em 

treino desportivo da licenciatura. 

- É um dos únicos atletas do clube que realiza um tipo de trabalho com verdadeiras 

características de competição, que visa o desenvolvimento para atingir níveis altos de 

rendimento e resultados competitivos de sucesso. 

Pretende-se, através da apresentação de vários aspetos relativos ao processo de treino 

(análise das estruturas intermédias, estabelecimento de objetivos, entre outros) e à 

caracterização do atleta e do clube, disponibilizar informação detalhada que contribua 

para uma compreensão adequada das experiências vividas e conhecimentos adquiridos 

nesta área do treino desportivo. 

   1.2. Caracterização da Modalidade 

Para que o processo de treino no ténis possa ser compreendido e implementado da melhor 

maneira possível, torna-se necessário caracterizar esta modalidade desportiva, tanto ao 

nível das características do jogo como ao nível das solicitações metabólicas e exigências 

fisiológicas do mesmo. 

Segundo Torres-Luque et al. (2011), o ténis é caracterizado por altos níveis de incerteza, 

e por uma atividade física dinâmica e intermitente, com períodos de esforço 

moderados/intensos distribuídos de forma intervalada, onde são realizadas ações 

repetidas de curta duração e elevada intensidade. O tempo de esforço corresponde a 20%-

26% da duração total do jogo, que pode variar entre 1 hora e 30 minutos e 5 horas 

aproximadamente, o que implica um planeamento do treino que permita ao jogador estar 

preparado para alcançar bons níveis de rendimento num vasto espectro de tempo de jogo. 

A média de duração de um ponto varia entre 6 e 10 segundos, em função do piso, do 
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género dos praticantes e do seu estilo de jogo, e as pausas são de 20 segundos entre pontos, 

90 segundos nas trocas de campo e 2 minutos entre sets. Resultados semelhantes na 

avaliação destes parâmetros foram encontrados por Fernández (2006) ao realizar uma 

análise integrada da intensidade de jogo desta modalidade. 

Em relação às características fisiológicas do jogo e dos atletas, Kovacs (2010), Fernández 

et al (2006), Hornery et al (2006), Gomes et al (2011) e Smekal et al (2001) analisaram 

vários parâmetros, tanto em situações reais de jogo como em situações de treino, e 

chegaram a conclusões bastante semelhantes: 

- Os atletas costumam ter uma média de entre 45 e 65 ml/Kg∙min de VO2máx, o que reflete 

as características mistas da modalidade (visto ser necessário um boa base de capacidades 

aeróbias). Estes valores aumentam com a idade, sendo importante a sua progressão para 

um bom planeamento do treino. Durante o jogo, os atletas atingem aproximadamente 50% 

do VO2máx, podendo este valor subir em alguns casos. Segundo Kovacs (2010), isto leva 

a concluir que o ténis deve ser classificado como uma modalidade de solicitação mista, 

anaeróbia com elevados níveis de solicitação aeróbia, para evitar a fadiga e ajudar na 

recuperação. No entanto, algumas diferenças podem ser encontradas nesta área consoante 

a influência de certos fatores. Pisos mais lentos (como terra batida), bolas mais lentas, 

jogos compridos, um estilo de jogo baseado em pancadas de fundo, e as características 

do jogo feminino parecem aumentar as exigências de solicitação aeróbia. Por outro lado, 

pisos mais rápidos, bolas mais rápidas, jogos de curta duração, um estilo de jogo baseado 

em pancadas ofensivas e subidas à rede, e as características do jogo masculino aumentam 

as exigências de solicitação do metabolismo anaeróbio. Finalmente, segundo Smekal et 

al (2001), a duração média dos pontos é o parâmetro que mais influencia o VO2, enquanto 

Johnson e Mchugh (2006) constataram que o serviço equivale a 45% do total de pancas 

num ponto em terra batida e 60% em relva, sendo a ação técnico-tática que exige maior 

esforço anaeróbio e de força explosiva. 

- A Frequência Cardíaca costuma variar entre os 140 e os 160 bpm (70%-80% FCmáx), 

mas pode chegar aos 190-200 bpm, o que demonstra a exigência da modalidade a este 

nível. 

- Os níveis de lactato não são muito altos no ténis, atingindo em média 2-4 mmol/l e 

podendo chegar a 8 mmol/l em jogadores profissionais. 
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- Em relação à hidratação e à perda de massa, no ténis pode perder-se até 2,5% de massa 

corporal durante o jogo, e entre 0,5 l a 3l de suor. Hornery et al (2006), ao analisar 

marcadores fisiológicos em tempo real em jogo oficiais, concluiu que a maioria dos 

jogadores entraram desidratados e foram piorando ao longo do jogo. Consequentemente, 

a hidratação e o equilíbrio hidro-eletrolítico aspetos importantes a ter em conta no 

processo de treino da modalidade e nos jogos, devendo a desidratação ser evitada para 

não prejudicar a performance. 

 

Finalmente, todas estas características devem orientar todo e qualquer processo de treino 

que queiramos implementar nesta modalidade. Nesse sentido, Kovacs (2006) e Fernández 

et al (2006), defendem que os estímulos de treino devem ir ao encontro das características 

fisiológicas/metabólicas principais do jogo, promovendo o desenvolvimento do sistema 

aeróbio e dos sistemas anaeróbios lático e alático, para além das restantes qualidades 

físicas, sempre contextualizadas em função da sua utilização na modalidade. Devido às 

suas características temporais e de jogo, devemos dar primazia ao treino intervalado, com 

pausas de diferente duração, realizando mudanças de volume devido à oscilação em 

termos de duração que um jogo de ténis pode ter.  

 

Um conhecimento pormenorizado acerca da modalidade a este nível torna-se fundamental 

e apresenta uma grande utilidade na altura de planear e organizar qualquer processo de 

treino e potenciar ao máximo o rendimento dos atletas. Ter todos estes dados em conta 

irá, portanto, facilitar a compreensão e análise crítica do processo de treino realizado ao 

longo de uma época por qualquer tenista, desde à sessão de treino até à macroestrutura. 

   1.3. Caracterização do Clube 

A escola de ténis onde foi realizado o estágio começou por ter o nome de Escola de Ténis 

Manuel de Sousa. Recentemente, o nome da escola mudou para MP Ténis (“M” de Manuel de 

Sousa, fundador e actual director técnico, e “P” de Pedro, seu filho). No entanto, a escola 

funciona dentro de um clube, o Clube Internacional de Foot-Ball, mais conhecido por CIF, 

através do estabelecimento de um acordo que permite a utilização de alguns campos de ténis 

por parte da mesma. 

O CIF  é um clube desportivo fundado em 1902. Atualmente conta com um campo de futebol 

de 11, um campo de futebol de 5, três campos de Padel, um ginásio, um Bar-Restaurante, e 19 



Área 1: Caracterização do Processo de Treino 

5 
 

campos de ténis: 14 de terra batida, sendo 5 deles cobertos, e 5 de piso rápido, sendo 3 deles 

cobertos. Todos os courts são dispõem de iluminação artificial. 

A Escola de Ténis Manuel de Sousa foi fundada em Maio de 1988, e normalmente as suas aulas 

decorrem nos campos de piso rápido, e em três campos de terra batida, um deles coberto. 

Portanto, em caso de chuva, há sempre aulas e há sempre treinos, já que se conseguem sempre 

garantir 4 campos cobertos. Históricamente, é uma escola com bastante reputação, conhecida 

em todo o país, e já passaram pela escola alguns treinadores de grande renome a nível nacional 

(Fernando Tocha, Daniel Costa, Bernardo Mota, o próprio Manuel de Sousa) que formaram 

também uma vasta quantidade de grandes jogadores: Gastão Elias, Pedro Sousa, João 

Fernandes, Tomás Valle-Costa, Diogo Rocha, Beatriz Coelho, são alguns jogadores que,  a 

nível nacional ou internacional, juvenil ou profissional, obtiveram sucesso no ténis e integraram 

muitas vezes as seleções nacionais, ajudando o clube a obter bons resultados tanto a nível 

individual como a nível de equipas no âmbito nacional. 

Neste momento, a escola proporciona aulas de lazer, treinos de competição e aulas para adultos. 

Em relação ao número de alunos, é a maior escola do país. Neste momento, conta com  438 

alunos:  392 na área das aulas de lazer (290 jovens, 102 adultos), 45 no centro de treino e um 

atleta profissional. No entanto, actuamente a escola encontra-se num periodo que pode ser 

descrito como uma “fase de reciclagem”. Depois de uma série de bons resultados na formação, 

a maioria dos atletas de qualidade sáiram do clube (alguns desistiram da prática da modalidade, 

outros mudaram de clube) , e a escola falhou em conseguir substituí-los com a formação de 

outros atletas de qualidade durante algumas épocas.  

Atualmente, o panorama da escola ao nível da competição tem vindo a melhorar. Devido a 

pequenas mudanças na metologia de treino e na estrutura da área do centro de treino, existem 

cada vez mais atletas na competição e os resultados têm vindo a melhorar, principalemente nos 

escalões mais jovens. A escola conta com atletas de grande qualidade (para a idade) nos 

escalões de sub10 e sub12; com um grupo de atletas homogéneo nos esclões de sub14 e sub16 

(embora sem grandes resultados); um atleta sub18 a fazer cada vez melhores resultados (Hugo 

Moreira, jogador observado ao longo do estágio); e três jogadores séniores, um deles 

profissional. 

Os jogadores representam equipas de Interclubes nos escalões de sub10 mistos, sub12 mistos, 

sub14 e sub16 masculinos, e séniores de 3ª divisão masculinos (equipa nova). 
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   1.4. Equipa Técnica 

Actualmente, a equipa técnica é composta por um director geral e técnico (Manuel de Sousa), 

uma directora financeira, um preparador físico e oito treinadores, sendo que um deles é o 

responsável técnico e coordenador da equipa. 

Em termos departamentais, 4 dos treinadores são responsáveis pelas aulas de lazer, 3 pelo centro 

de treino, e o último trabalha nas duas áreas. As idades dos treinadores variam entre os 22 e os 

74 anos, mas a maioria tem mais de 15 anos de experiência. O preparador físico trabalha apenas 

com os atletas e treinadores do centro de treino, uma hora por dia. Sem contar com o 

coordenador, nenhum dos treindadores assume funções específicas. Ao nível das escolas, todos 

realizam o mesmo tipo de formação e trabalham com crianças de todas as idades, e um jogador 

da competição pode ter sido formado por qualquer um dos treinadores. Ao nível do centro de 

treino a situação é bastante semelhante. Por último, todos os treinadores dão aulas a adultos. 

Actualmente, todos têm curso de treinador da Federação (nível 1). A maioria dos treinadores 

não obtiveram grandes resultados como jogadores, embora alguns consigam jogar a um bom 

nível e desempenhem a função de sparring partner quando necessário. Alguns produziram bons 

resultados ao nível da formação, chegando a desenvolver atletas com resultados bastante bons 

em quase todos os escalões, chegando também a trabalhar com atletas profissionais. 

   1.4.1 Equipa Técnica do Atleta 

A equipa técnica do atleta observado é constituída pelos seguintes elementos: 

 

Figura 1: equipa técnica do atleta 

Nota: o atleta também já foi orientado por um psicólogo do desporto, mas neste momento é o 

treinador de campo que orienta o processo de treino mental. 
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   1.5 Caracterização do Atleta 

   1.5.1 Escalão e Fase de Desenvolvimento 

O Atleta observado, atualmente pertencente ao escalão júnior (sub18), encontra-se neste 

momento naquela que podemos definir como a última fase de desenvolvimento do seu 

percurso desportivo. É um período caracterizado por um processo de treino de alto 

rendimento, onde o trabalho com o atleta é estruturado e organizado de maneira a alcançar 

os maiores níveis de desempenho e os melhores resultados competitivos. Coutinho (2008) 

define que esta é a fase em que o atleta treina e aprende para ganhar, existindo um 

individualização total do treino. Todo este processo, nesta fase, é realizado através de 

uma equipa de especialistas em várias áreas das ciências do desporto, que contribuam 

para o desenvolvimento do jogador através de um trabalho integrado orientado pelo 

treinador principal. 

   1.5.2. Dados pessoais 

Nome: Hugo da Silva Moreira 

Data de Nascimento: 11/12/1997 

Nacionalidade: Portuguesa e Moçambicana 

Altura: 1,82 m 

Peso: 71 Kg 

IMC: 21,43 Kg/m2 

   1.5.3. Biografia tenística 

O Hugo começou a jogar ténis com 8 anos, começando a competir aos. Fez parte das seleções 

moçambicanas do seu escalão, participando em eventos internacionais, como nos campeonatos 

desportivos das CPLPs. Aos 14 anos, foi campeão nacional de Moçambique no escalão de sub 

16 e sub 18. No entanto, uma falta de motivação derivada da pouca qualidade tenística do país, 

tanto a nível competitivo como a nível de qualidade do treino, fez com que optasse por treinar 

em Portugal, onde tem família. Começou a treinar no CIF em Agosto de 2012 e é neste 

momento, o único jogador do centro de treino do CIF a integrar o escalão de sub 18. 

Tendo chegado a Portugal com hábitos de treino quase nulos tendo em conta a sua idade, nunca 

tendo sido sujeito a um processo de treino de formação sério e com objetivos de rendimento a 

longo prazo, e com vários aspetos ainda por desenvolver, os resultados do Hugo a nível 

competitivo demoraram a aparecer. No entanto, ultimamente tem vindo a fazer melhores 
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desempenhos, tanto em sub18 (tendo vencido alguns torneios) como em séniores, e já se estreou 

em torneios internacionais do circuito ITF.  

Neste momento, o Hugo conta com 3 parceiros de treino, que treinam com ele em diferentes 

dias da semana (os treinos são quase sempre de 2 jogadores ou individuais, algo apropriada 

para a sua idade), um treinador de campo, um preparador físico, uma nutricionista, e um 

fisioterapeuta a trabalhar com ele. São condições excelentes para um atleta do seu nível, 

principalmente em Portugal. 

Tendo começado a treinar com qualidade apenas aos 14 anos, é um atleta que ainda tem 

que melhorar alguns aspetos do seu ténis. Mas a atitude que tem mostrado, em conjunto 

com o acompanhamento técnico que tem e vai continuar a ter, em todas as áreas do treino, 

sugerem que o Hugo é um jogador que pode continuar a evoluir e alcançar cada vez 

melhores resultados, tendo possibilidade de realizar uma época muito positiva. 

   1.5.4. Caracterização técnica, tática, física e psicológica 

Através da observação do atleta em treino e em competição, as suas capacidades tenísticas 

foram avaliada quantitativamente numa escala de 0 a 5 valores, de maneira a fornecer 

uma ideia de base das suas caracteríticas, dos seus pontos fores e dos seus pontos fracos. 

  Técnica Tática 

Direita 4 Jogo de Fundo 4 

Esquerda 4 Serviço 3 

Serviço 3 Resposta 3 

Resposta 3 Subidas à Rede 2 

Jogo de Rede 2 Passing Shots 3 

Físico Mental 

Resistência 3 Auto-confiança 2 

Velocidade 2 Concentração e Rotinas 3 

Força 2 Motivação e 

Determinação 

4 

Flexibilidade 4 Controlo Emocional 3 

Coordenação 4 Estabelecimento de 

Objetivos 

3 
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Nota: uma caracterização técnica mais detalhada do atleta pode ser consultada em 

anexo. 

De forma geral, podemos concluir que o Hugo ainda apresenta muitos aspetos a melhorar. 

A nível técnico-tático, o seu jogo assenta bastante em boas pancadas de fundo, mas o seu 

jogo de rede deve melhorar rapidamente. A nível físico, os objetivos devem consistir em 

desenvolver os níveis de força e velocidade. Finalmente, a nível mental, o atleta apresenta 

níveis baixos de auto-confiança e deve melhorar os seus níveis de concentração em 

momentos importantes do jogo, lidando de maneira eficaz com a adversidade e 

melhorando o processo de atribuição causal. 

Os objetivos de desempenho apresentados mais à frente permitem obter uma ideia mais 

clara e completa das capacidades do atleta. 

1.6. Caracterização do Processo de Treino 

   1.6.1. Estabelecimento de Objetivos 

Estabelecer objetivos de forma cuidada é uma operação que deve ser realizada em 

qualquer processo de treino. Os objetivos, sejam eles de desempenho ou de resultado, 

serão linhas orientadoras de todo o trabalho realizado ao longo de qualquer estrutura de 

treino, e ajudam a potenciar o desenvolvimento dos jogadores e a aumentar os seus níveis 

de motivação, guiando a atenção para os aspetos mais importantes para a melhoria de 

rendimento por parte do atleta (Crespo & Miley, 1999). 

Nesse sentido, foi realizada uma entrevista ao treinador do Hugo, com o objetivo de 

recolher informação acerca dos principais objetivos associados ao seu processo de treino 

para esta época desportiva. Os objetivos de desempenho foram divididos em objetivos de 

nível técnico, tático, físico e psicológico, e os objetivos de resultado foram divididos em 

função dos diferentes circuitos competitivos (Sub 18 ou séniores, nacionais ou 

internacionais). 

   1.6.1.1. Objetivos de desempenho: 

 Objetivos Técnicos 

- Direita: a curto prazo, garantir que a fase de acompanhamento ou followthrough do gesto 

termine mais à altura do ombro, para garantir menos erros na rede. A médio e longo prazo, 

consolidar a aquisição de uma direita mais profunda, que ressalte de maneira cada vez 

mais regular perto da linha de fundo. 
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- Esquerda: continuação do trabalho realizado. Tecnicamente, a esquerda é uma das 

melhores panadas do Hugo. 

- Slice: melhorar os apoios dos membros inferiores na pancada, principalmente a 

utilização da perna direita como ponto estabilizador da pancada. 

- Pancadas a meio court (approach): um dos pontos fracos do Hugo. Melhorar o 

rendimento das pancadas para torna-las mais ofensivas, de maneira a que com elas seja 

possível decidir pontos e jogadas. Melhorar a direção da pancada (principalmente ao 

longo), a percentagem de bolas dentro, em situações de batimento na passada ou apoiado. 

- Jogo de rede: outro dos pontos fracos do Hugo. No volei de direita, tentar que o gesto 

seja mais curto e mudar e adaptar a pega da raquete para um grip totalmente continental. 

No volei de esquerda, mudar a pega e tentar bater mais de frente para o campo adversário. 

No smash, trabalhar o jogo de pés e os ajustes à bola e aumentar a percentagens de smashs 

dentro o máximo possível. 

- Serviço: nos membros superiores, tentar que os braços, na fase de preparação, estejam 

mais simétricos (cotovelo esquerdo mais em cima). Nos membros superiores, aproveitar 

mais a produção de força proveniente da sua extensão, aumentando a altura e potência do 

salto para a bola. Aumentar também a percentagem de 1º serviço. 

- Resposta: na resposta com a esquerda, evitar o slice e bater mais vezes em open stance, 

apoiando na perna esquerda para bloquear o serviço. 

 Objetivos Táticos: 

- Jogo de fundo: respeitar as diagonais, aproveitando estas para tirar mais vezes o 

adversário do campo. Aumentar e melhorar a eficácia da variação na paralela. Jogar mais 

no espaço vazio e reduzir a utilização de contra-pés. Por último, explorar mais as 

características do adversário para decidir melhor a nível tático. 

- Jogo do meio campo para a frente (approach e subida à rede): seguir sempre a trajetória 

da bola nas subidas à rede para cobrir melhor o espaço de jogo. Subir mais à rede no 

espaço vazio ou no ponto mais fraco do adversário. 

- Serviço: reforçar o uso de combinações de serviço e 2ª bola, nomeadamente a do serviço 

aberto e resposta no espaço vazio. Reforçar o uso do serviço ao corpo como variação. 

- Resposta: tirar mais proveito da resposta ao corpo em superfícies rápidas e responder 

sempre com pancadas compridas, especialmente em superfícies lentas. 

 Objetivos a nível físico 
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- Aumentar a velocidade no campo, através do aumento da capacidade de aceleração, a 

velocidade de reação e dos níveis de agilidade. 

- Aumento da massa muscular e consequente tradução no aumento de potência e 

velocidade das pancadas. 

- Desenvolvimento progressivo dos níveis de resistência (tanto aeróbia como anaeróbia) 

e flexibilidade. No entanto, estas capacidades físicas encontram-se a um bom nível, sendo 

mais importante o alcance dos dois objetivos anteriores. 

 Objetivos psicológicos e mentais 

- Fazer com que o Hugo aumente a sua capacidade de superação das adversidades. 

Aumentar a sua resiliência e persistência a nível mental, de maneira a conseguir manter 

o seu nível de jogo ou até superá-lo nos momentos negativos, algo que ainda não acontece, 

visto que nestes momentos o jogador costuma perder motivação e descer o seu nível de 

jogo/treino. 

- Trabalhar mais a sua capacidade de atribuição causal. Procurar as causas dos 

acontecimentos mais a nível intrínseco e menos em fatores externos não determinantes. 

Aumentar a sua qualidade aquando da análise dos erros. 

- Aumentar a sua capacidade de concentração e determinação nos momentos mais 

importantes das partidas, especialmente no momento de fechar um set ou um encontro, 

algo em que o Hugo ainda tem alguma dificuldade. 

   1.6.1.2.Objetivos de resultado 

 A nível internacional 

- Escalão sub18: tentar sempre pontuar nos torneios ITF, de maneira a ir aumentando o 

seu ranking internacional ao longo da época. 

- Escalão sénior: passar as fases de qualificação dos torneios future 10000$ em que entrar. 

 A nível nacional: 

- Escalão sub18: chegar pelo menos aos quartos-de-final do Campeonato Regional e do 

Campeonato Nacional. Jogar para o título em todos os outros torneios em que entrar. 

- Escalão sénior: acabar a época no Top-50 do ranking de séniores e pontuar em todos os 

torneios que entrar. 

 Campeonatos em Moçambique 

- Ganhar o Campeonato Nacional de Sub 18 

- Ser pelo menos finalista no Campeonato Nacional de Séniores. 
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Todos os objetivos são suficientemente específicos, mensuráveis, orientados para a ação, 

realistas (e desafiantes) e possuem um limite temporal (definido pelo final da época 

desportiva), critérios definidos por Rollo e de Haan (2009) para a elaboração de um 

adequado estabelecimento de objetivos. Por outro lado, a grande maioria dos objetivos de 

desempenho concordam com a caracterização do atleta realizada. Consequentemente, 

podemos admitir que estas metas são uma ferramenta útil para orientar todo o trabalho 

que será realizado ao longo do tempo de estágio, contribuindo para potenciar o 

desenvolvimento do atleta e ajudar na sua evolução em todos estes parâmetros. 

Finalmente, o conhecimento destes objetivos facilitará uma maior compreensão dos 

conteúdos que serão apresentados posteriormente. 

   1.6.2. Calendarização Geral da Época Desportiva 

O desenho geral da época desportiva do Hugo pode ser observado no seguinte calendário. 

O calendário encontra-se dividido por semanas, e cada semana contém as seguintes 

informações: 

- Tipo de microciclo de Treino utilizado. 

- Nº de ordem do microciclo. 

- Superfície de treino/jogo da semana.  

- Competição realizada (caso tenha existido). 

- Categoria e escalão da competição realizada. 

É importante deixar claro que uma época desportiva no ténis começa em Janeiro e acaba 

em Dezembro. Consequentemente, a elaboração deste relatório baseou-se na análise do 

final da época de 2014 (a partir de Outubro) e do início da época de 2015 (até ao final de 

Maio). 

Este calendário servirá como uma boa base de apoio para uma melhor e mais fácil 

compreensão dos capítulos seguintes:
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Figura 2: calendário geral da época 
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   1.6.3. Análise da Macroestrutura 

O macrociclo consiste na estrutura de periodização que engloba todas as outras estruturas 

intermédias, em que o objetivo principal consiste em adquirir uma adaptação específica 

em treino de modo a atingir máximos níveis de desempenho numa ou várias competições 

importantes. Segundo Alves (2012), têm uma duração de entre 12 a 20 semanas, em 

função dessa duração um ano pode contar com um, dois ou três macrociclos, sendo raros 

os casos onde existe periodização múltipla (mais de três macrociclos). Normalmente, 

terminam com a realização de uma prova oficial de relevo para o atleta, onde a máxima 

forma deve ser atingida.  

Curiosamente, a época do Hugo não foi planeada através da realização de verdadeiros 

macrociclos de treino. Uma época organizada em macrociclos implica a implementação 

de um processo de treino direcionado para atingir altos níveis de rendimento em 

determinados momentos da época compostos por torneios importantes. No entanto, não 

foi essa a organização escolhida para a época analisada, devido às seguintes razões: 

- Tendo em conta os objetivos do Hugo, existiram demasiadas competições importantes 

ao longo da época, nos escalões de Sub 18 e séniores, para permitir a elaboração de 

macrociclos que potenciem o seu desempenho em tantas fases do ano. 

- Em vez de procurar atingir picos de forma, o processo de treino esteve mais orientado 

para a manutenção do estado de forma, e para a realização de competições de forma 

regular, sem grandes períodos não competitivos, algo muito frequente nesta modalidade. 

- Tendo em conta que, para a sua idade, o atleta ainda apresenta algumas lacunas a nível 

técnico, tático, físico e mental que devem ser rapidamente corrigidas para a obtenção de 

bons resultados nesta fase de desenvolvimento, o processo de treino deu igual importância 

ao desenvolvimento das capacidades e melhoria do desempenho geral do jogador, 

assumindo esta área um papel tão importante como os resultados competitivos. 

Consequentemente, o processo de treino do Hugo (como pode ser confirmado no 

calendário da época desportiva) foi organizado maioritariamente através de mesociclos 

de diferentes durações e características e dos seus respetivos microciclos, trabalhando 

para atingir determinados objetivos de desempenho, realizando ao mesmo tempo 

competições de forma regular ao longo do tempo. 
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Nesse sentido, seguidamente será apresentada uma e análise das restantes estruturas 

intermédias (mesociclos, microciclos e sessões de treino), de forma a fornecer uma 

compreensão detalhada acerca de todas as operações de treino realizadas ao longo da 

época. 

   1.6.4. Análise da Mesoestrutura 

Os mesociclos são as estruturas intermédias que compõem os macrociclos. Segundo 

Alves (2013), cada macrociclo é composto por 4 a 10 mesociclos de diferentes naturezas 

e com objetivos diferentes que promovam o desenvolvimento de fatores de treino 

específicos. Os mesociclos, por sua vez, são compostos predominantemente por 2 a 6 

microciclos devidamente organizados temporalmente. Esses microciclos podem ser 

diferentes entre si, promovendo uma determinada sequência de cargas de treino que ajude 

a potenciar certas capacidades no atleta, ou podem ser maioritariamente iguais, 

direcionados para o desenvolvimento específico de um fator de treino.  

A sequência temporal dos mesociclos obedece, no entanto, a uma ordem estrutural que, 

na maioria dos casos, procura um aumento progressivo das cargas e um caráter cada vez 

mais específico do processo de treino (Alves, 2013). 

Esta estrutura de planificação é utilizada frequentemente no ténis na altura de desenhar 

uma época e desenvolver processos de periodização. Nesse sentido, conhecer a 

classificação dos mesociclos em função da sua estrutura e das suas características e saber 

implementá-los é importante para qualquer treinador. No entanto, é necessário adaptar os 

conhecimentos relativos a esta temática às características próprias da modalidade. 

Coutinho (2008), depois de realizar uma revisão das diversas teorias de periodização 

existentes ao longo do tempo (desde Matveiev a Verchoshansky), definiu alguns 

princípios que orientam qualquer processo e planificação atual: 

- A individualização e especificidade das cargas de treino e dos fatores de treino a 

desenvolver. 

- A concentração de cargas e dos fatores de treino em curtos espaços de tempo, evitando 

preparações gerais muito duradouras. 

- Aproveitamento do efeito residual das cargas de treino para um desenvolvimento 

sequencial das capacidades.  
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Os modelos da meso-estrutura idealizados especificamente para treino de ténis não 

diferem muito da classificação clássica. A classificação dos mesociclos utilizada para a 

análise do processo de treino neste relatório foi definida tendo em conta os modelos 

(bastante semelhantes entre si) de Alves (2013), Coutinho (2008), Porta e Sanz (2008) e 

do Manual para Treinadores Avançados da Federação Internacional de Ténis (ITF,1999), 

e é a seguinte: 

 Mesociclo gradual:  

Também definidos como mesociclos preparatórios gerais, são os mesociclos que 

costumam iniciar qualquer sequência de treino. Formados, tendencialmente, por um 

grupo de semanas constituídos por microciclos de trabalho geral (microciclos graduais), 

têm como objetivo proporcionar capacidades de base que permitam a suportar as cargas 

e fatores de treino posteriores. No ténis, Coutinho (2008) defende, para este período, a 

aquisição de uma boa base aeróbia, um treino de adaptação muscular para futuro trabalho 

hipertrófico, e grande incidência no desenvolvimento técnico de todas as pancadas e do 

jogo de pés. Quanto à dinâmica da carga, sugerem-se sessões de elevado volume e 

intensidade baixa. Finalmente, a nível competitivo, os atletas podem entrar em certos 

torneios, mas devem ser poucos e devem servir apenas para ganhar ritmo de jogo, sem 

dar importância a objetivos de resultado. 

Duração: 2 a 6 semanas.  

 Mesociclo de Desenvolvimento: 

Também definidos como períodos preparatórios específicos, são semanas de trabalho já 

mais específico e mais adaptados a aspetos próprios da modalidade do atleta. 

Normalmente, costumam dar seguimento ao trabalho realizado em mesociclos graduais, 

e segundo Alves (2013), podem ter dois objetivos distintos: ativação de capacidades 

específicas da modalidade; e estabilização e automatização das mesmas. No ténis, deve 

haver uma integração contínua do treino das capacidades físicas e mentais no treino de 

campo técnico-tático, de maneira a obter condições de treino cada vez mais semelhantes 

ás do jogo formal. As capacidades adquiridas ao longo destes períodos devem ser 

aplicadas em jogo, abordando cada vez mais aspetos relativos à tomada de decisão e ao 

fator tático do jogo. Nesta fase, o volume de treino desce e a intensidade aumenta, sendo 

que as competições ajudam a avaliar o sucesso do atleta na aquisição das capacidades 

específicas treinadas. 
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Duração: 2 a 4 semanas. 

 Mesociclo Pré-Competitivo: 

Também designado como mesociclo competitivo secundário ou de aproximação, consiste 

no período de preparação para uma ou mais competições importantes, onde o objetivo 

passa por garantir um estado de forma e desempenho ótimos na altura dos torneios. 

Coutinho (2008) define este grupo de semanas como o período de supercompensação das 

capacidades físicas, onde cada vez se utilizam mais exercícios que simulem condições 

reais de jogo e de foco predominantemente tático-estratégico, preparando também 

mentalmente o atleta para este tipo de situações. As correções ou ajustes que fazemos ao 

atleta deve ser mínimas, de maneira a não alterar os seus níveis de confiança no seu jogo, 

visto que não há tempo de consolidá-las. A dinâmica da carga é decrescente ao longo do 

mesociclo, e as competições em que o atleta entra neste período são já mais importantes, 

com mais incidência em objetivos de resultado. 

Duração: 2 a 3 semanas. 

 Mesociclo competitivo: 

Consiste numa altura da época onde se encontram as competições principais, e onde deve 

ser atingido o maior nível de forma desportiva possível. Os treinos perdem importância 

em relação aos jogos, servindo apenas para manter o contacto com a raquete, com a bola 

e com as condições dos torneios, construindo exercícios em função dos possíveis 

adversários, mas sempre com cargas baixas que promovam a recuperação do atleta. As 

correções ou mudanças no estilo de jogo do atleta nesta fase devem ser nulas. 

Duração: 2 a 3 semanas. 

 Mesociclo de Recuperação: 

Consiste no período de descanso realizado pelos atletas, caracterizado por um número 

mínimo ou nulo de sessões de treino, em que objetivo consiste apenas na recuperação 

física e mental do atleta. Estes períodos podem ter objetivo diferentes. Coutinho (2008) 

define até dois tipos distintos de mesociclos de recuperação: um período de recuperação 

ativa, realizado depois de um mesociclo competitivo e antes de uma nova fase do processo 

de treino; e um período de recuperação final, realizado no final da época, correspondente 

ao período de férias do atleta. 
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Por outro lado, este mesociclo pode também ser utilizado quando o atleta se encontra 

lesionado, sendo a recuperação ativa ou passiva em função da gravidade da lesão. 

Duração: 1 a 3 semanas. Em caso de lesão, depende da gravidade da mesma. 

   1.6.4.1. Apresentação dos Mesociclos de Treino 

Seguidamente serão apresentados todos os mesociclos realizados entre os meses de 

Outubro e Maio, utilizando a classificação anteriormente apresentada.  

Antes de começar a apresentação, é importante dizer que o treinador do atleta não utilizou 

esta organização e estas estruturas de planeamento no processo de treino do atleta. A sua 

forma de organização baseou-se numa calendarização competitiva realizada 

trimestralmente, e num planeamento do treino realizado predominantemente a nível 

semanal, em função do rendimento do atleta nas semanas anteriores, tanto nos treinos 

como a nível competitivo. No entanto, através da informação recolhida ao longo do 

tempo, foi possível encontrar semelhanças entre o trabalho realizado no terreno e 

classificação acima defendida. Ao relacionar tudo o que foi feito ao longo destes meses 

com os tipos de mesociclos em questão, podemos dividir o processo de treino analisado 

em 8 mesociclos diferentes: 

Mesociclo 1 

- Data: 6/10/14 a 19/10/14 (2 semanas) 

- Tipo de mesociclo: pré-competitivo 

Semanas 6/10/2014 a 12/10/2014 13/10/2014 a 19/10/2014 

Tipo de Microciclo Pré-Competitivo Pré-Competitivo 

Nº do Microciclo 1 2 

Piso Misto  Misto  

Torneio - - 

Tabela 1: mesociclo 1 

Mesociclo 2 

- Data: 20/10/14 a 09/11/14 (3 semanas) 

- Tipo de mesociclo: competitivo 

Semanas 20/10/2014 a 26/10/2014 27/10/2014 a 02/11/2014 03/11/2014 a 9/11/2014 
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Tipo de 

Microciclo 

Competitivo Competitivo Competitivo 

Nº do Microciclo 3 4 5 

Piso Rápido Rápido Rápido 

Torneio Sub 18 C (POR) Sub 18 C (POR) Séniores 1000€ (POR) 

Tabela 2: mesociclo 2 

Mesociclo 3 

- Data: 10/11/14 a 21/12/14 (6 semanas) 

- Tipo de mesociclo: de desenvolvimento (estabilização) 

Semanas 10/11/2014 a 

16/11/2014 

17/11/2014 a 

23/11/2014 

24/11/2014 a 

30/11/2014 

01/12/2014 a 

7/12/2014 

8/12/2014 a 

14/12/2014 

15/12/2014 a 

21/12/2014 

Tipo de 

Microciclo 

Gradual Gradual Recuperação Pré-

Competitivo 

Competitivo Recuperação 

Nº do 

Microciclo 

6 7 8 9 10 11 

Piso Misto Misto - Rápido Rápido - 

Torneio Sub 18 C 

(POR) 

- - - Sub18 e 

Séniores 

 

Tabela 3: mesociclo 3 

Mesociclo 4 

- Data: 22/12/14 a 11/01/15 (3 semanas) 

- Tipo de mesociclo: gradual 

Semanas 22/12/2014 a 28/12/2014 29/12/2014 a 04/01/2015 05/01/2015 a 11/01/2015 

Tipo de 

Microciclo 

Gradual Gradual Gradual 

Nº do Microciclo 12 13 14 

Piso Misto Misto Terra 

Torneio - - - 

Tabela 4: mesociclo 4 

Mesociclo 5 

- Data: 12/01/15 a 15/02/15 (5 semanas) 
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- Tipo de mesociclo: Desenvolvimento/Recuperação 

Semanas 12/01/2015 a 

18/01/2015 

19/01/2015 a 

25/01/2015 

26/01/2015 a 

01/02/2015 

02/02/2015 a 

08/02/2015 

09/02/2015 a 

15/02/2015 

Tipo de 

Microciclo 

Desenvolvimento Competitivo Desenvolvimento Recuperação Recuperação 

Nº do 

Microciclo 

15 16 17 18 19 

Piso Rápido Carpete  Misto - 

Torneio - ITF Sub18  - - 

Tabela 5: mesociclo 5 

Mesociclo 6 

- Data: 16/02/15 a 15/03/15 (4 semanas) 

- Tipo de mesociclo: pré-competitivo 

Semanas 16/02/2015 a 

22/02/2015 

23/02/2015 a 

01/03/2015 

02/03/2015 a 

08/03/2015 

09/03/2015 a 

15/03/2015 

Tipo de 

Microciclo 

Desenvolvimento Pré-

Competitivo 

Pré-

Competitivo 

Pré-

Competitivo 

Nº do 

Microciclo 

20 21 22 23 

Piso Rápido Rápido Rápido Rápido 

Torneio - Future 10000€ Future 10000€ Future 10000€ 

Tabela 6: mesociclo 6 

Mesociclo 7 

- Data: 16/03/15 a 12/04/15 (4 semanas) 

- Tipo de mesociclo: competitivo 

Semanas 16/03/2015 a 

22/03/2015 

23/03/2015 a 

29/03/2015 

30/03/2015 a 

05/04/2015 

06/04/2015 a 

12/04/2015 

Tipo de 

Microciclo 

Competitivo Competitivo Pré-

Competitivo 

Competitivo 

Nº do 

Microciclo 

24 25 26 27 

Piso Terra Terra Terra Terra 
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Torneio Séniores C Regional Sub18 

Séniores 1000€ 

 ITF África 

Sub18 

Tabela 7: mesociclo 7 

Mesociclo 8 

- Data: 13/04/15 a 17/05/15 (5 semanas) 

- Tipo de mesociclo: Recuperação 

Semanas 13/04/2015 

a 

19/04/2015 

20/04/2015 

a 

26/04/2015 

27/04/2015 

a 

03/05/2015 

04/05/2015 

a 

10/05/2015 

11/05/2105 

a 

17/05/2015 

15/05/2015 

a 

24/05/2015 

25/05/2015 

a 

31/05/2015 

Tipo de 

Microciclo 

Des. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. 

Nº do 

Microciclo 

28 29 30 31 32 33 34 

Piso Terra - - - - - - 

Torneio - - - - - - - 

Tabela 8: mesociclo 8 

   1.6.4.2. Discussão dos Mesociclos 

 Mesociclo 1 

- Localização Temporal: depois de um período de paragem em setembro devido a alguma 

falta de motivação, a decisão de regressar aos treinos através de um mesociclo pré-

competitivo deveu-se a dois motivos: por um lado, a época tenística termina em 

dezembro, não fazendo sentido realizar um trabalho geral mesmo depois de uma longa 

paragem; e por outro lado, serviu para fornecer ao jogador treinos mais motivantes e 

competitivos, que o ajudassem a voltar a ganhar gosto pela modalidade e que o 

preparassem para as competições futuras. No entanto, tanto Coutinho (2008) como o 

Manual para Treinadores Avançados da ITF (1999) defendem a realização de mesociclos 

graduais ou de desenvolvimento depois de tanto tempo de recuperação, para não sujeitar 

o atleta a intensidades demasiado altas. Por último, este mesociclo situa-se corretamente 

antes de um mesosiclo de caráter competitivo.  

- Estrutura: vai de encontro aos padrões temporais estabelecidos pelo Manual para 

Treinadores Avançados da ITF (1999), que define que um mesociclo deste tipo pode durar 

entre uma e várias semanas. No entanto, o mesociclo é constituído apenas por dois 
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microciclos pré-competitivos, depois de um período de um mês de paragem. Nesse 

sentido, uma primeira semana com níveis menores de intensidade seria mais 

recomendável. 

 Mesociclo 2 

- Localização Temporal: adequada localização temporal, visto que situa-se no seguimento 

de um mesociclo pré-competitivo e tem lugar na fase final da época, que conta com uma 

quantidade considerável de torneios. O acerto da sua localização temporal também pode 

ser confirmado pelos resultados alcançados: uma final e um título em Sub 18 e oitavos-

de-final no torneio de séniores. 

- Estrutura: adequada, tendo em conta que todos os microciclos são competitivos e um 

mesociclo competitivo deve ter no máximo 3 semanas (Coutinho, 2008; Alves, 2012; 

Crespo e Miley, 1999). 

 Mesociclo 3 

- Localização Temporal: não sendo necessário realizar semanas específicas de 

recuperação e não sendo apropriado realizar um mesociclo gradual nesta fase da época, 

foi tomada a decisão de construir um grupo de semanas com objetivos de ativação de 

capacidades específicas. Tendo em conta o momento da época, acabar o ano com um 

mesociclo deste tipo pode não ser a melhor opção, sendo mais frequente realizar semanas 

de caráter competitivo ou pré-competitivo nesta fase. No entanto, é necessário ter em 

conta que nesta altura o atleta acabou de realizar 3 torneios consecutivos e não executa 

trabalho de capacidades específicas desde o início do Verão. É também importante 

constatar que este mesociclo coincide temporalmente com uma lesão que impediu o atleta 

de treinar durante uma semana; com um período de viagem onde não houve total controlo 

sobre o treino; e com um período de uma semana de férias. 

- Estrutura: vai de encontro aos padrões temporais estabelecidos por Crespo e Miley 

(1999), que define que um mesociclo deste tipo pode durar entre 5 a 6 semanas. De forma 

geral a estrutura do mesociclo vai de encontro aos seus objetivos, através da 

implementação inicial de dois microciclos graduais (primeiras semanas deste tipo em 

mais de 3 meses), um microciclo competitivo onde foram realizadas competições de 

importância e exigência reduzida, e uma semana de recuperação no final do mesociclo 

(Alves, 2012). No entanto, a terceira semana, em que o atleta se lesionou, limitou de certa 
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forma uma implementação total do processo de treino, sendo que nessa fase o atleta devia 

ter continuado a treinar e a dar seguimento ao trabalho das semanas anteriores através de 

sessões de caráter progressivamente mais específico. 

 Mesociclo 4 

- Localização Temporal: adequada. É o período ideal para realizar o trabalho de pré-

época, que segundo Coutinho (2008) deve ser o primeiro período da época.  

- Estrutura: mesosiclo com 3 semanas, duração adequada para a realização de um trabalho 

de pré-época. A realização de 3 microciclos graduais permitiu atingir os objetivos 

estabelecidos para esta fase: proporcionar capacidades de base que permitam a suportar 

as cargas e fatores de treino posteriores. No entanto, podia ter existido uma semana de 

recuperação depois dos três microciclos (Alves, 2012), algo que possivelmente não 

aconteceu devido à estrutura do mesociclo seguinte. 

 Mesociclo 5 

- Localização Temporal: inadequada mas não intencional. O período da época exigia a 

realização de um mesosiclo de desenvolvimento completo que permitisse continuar o 

trabalho realizado na pré-época, mas a localização temporal deste grupo de semanas de 

recuperação deve-se a uma lesão que impediu o atleta de treinar durante 3 semanas.  

- Estrutura: em relação ao volume de microciclos, esta fase do treino conta com um nº de 

microciclos adequado (5 a 6 semanas). As três primeiras semanas apresentam uma 

estrutura adequada. Depois da pré-época, é normal que existam microciclos de 

desenvolvimento que promovam a aquisição de capacidades cada vez mais específicas e 

integradas no contexto da modalidade. O torneio realizado serviu para avaliar o 

desempenho do Hugo no contexto do circuito internacional do seu escalão e para ajudar 

a planear futuras fases de treino. No entanto, a segunda metade do mesociclo apresenta 

uma estrutura inadequada devido ao aparecimento de uma lesão que limitou quase 3 

semanas de treino, semanas essas que deviam apresentar uma natureza semelhante à dos 

microciclos anteriores. 

 Mesociclo 6 

- Localização Temporal: por um lado, localização temporal de um microciclo pré-

competitivo com tantos torneios pode não ser a melhor opção quando realizado depois de 
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um microciclo de recuperação de três semanas. Mas no entanto, percebe-se esta opção, 

tendo em conta a aproximação de um período com competições importantes nas semanas 

seguintes. Esta opção pode muito bem ter sido uma das tomadas de decisão mais difíceis 

de realizar por parte do treinador no que diz respeito ao planeamento da época, tendo em 

conta as vantagens e desvantagens de cada tipo de mesociclo. 

- Estrutura: escolhida a opção de realizar um mesociclo pré-competitivo, foi realizado um 

microciclo de desenvolvimento e três pré-competitivos, organização que vai de encontro 

aos objetivos desta fase da época. No entanto, podia ter sido realizada uma semana de 

recuperação no final deste mesociclo, de maneira a reduzir os níveis de fadiga e alcançar 

um estado de supercompensação nos torneios futuros (mais importantes). A ausência 

dessa semana pode ser justificada pelo facto de o atleta já ter estado parado quase três 

semanas no mesosiclo anterior. Realizar uma semana de recuperação nesta altura podia 

provocar demasiadas oscilações na dinâmica da carga e no processo de treino, algo que 

poderia ser ainda mais prejudicial para o rendimento e estado de forma do jogador nesta 

fase da época. 

 Mesociclo 7 

- Localização Temporal: adequada devido à participação no Campeonato Regional de Sub 

18 e no Campeonato de África de Sub 18, dois dos torneios mais importantes da época. 

Não faria sentido realizar outro mesociclo nesta fase, pois segundo Coutinho (2008) e 

Alves (2012), o mesociclo competitivo deve existir no momento das competições mais 

importantes. 

- Estrutura: o mesociclo tem uma duração de 4 semanas, sendo demasiado comprido 

devido à existência de um microciclo pré-competitivo entre torneios. No entanto, 

percebe-se a intenção de querer agrupar o Campeonato Regional de Sub 18 e o 

Campeonato de África de Sub 18 numa mesma estrutura de treino. A primeira e a terceira 

semanas passam a ter, consequentemente, uma importância secundária em relação às 

restantes. 

 Mesociclo 8 

- Localização Temporal: mais uma vez, inadequada mas não intencional. O período da 

época exigia a realização de um novo mesosiclo de desenvolvimento ou pré-competitivo 
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que permitisse continuar o trabalho realizado, mas o atleta lesionou-se de novo nas costas, 

zona em que apresenta bastante fragilidade, e esteve parado durante 4 semanas. 

- Estrutura: este mesociclo apresenta a única estrutura possível tendo em conta a situação 

do jogador, que encontrou-se lesionado durante 4 semanas. 

De forma geral, os mesociclos que formaram esta fase da época apresentam poucas 

falhas a nível estrutural. A organização dos microciclos dentro dos mesociclos é 

adequada na grande maioria das vezes, sendo que as únicas limitações neste aspeto 

devem-se a uma existência exagerada (mas não intencional) de semanas de recuperação 

que condicionam o a organização e o planeamento do treino e da época desportiva. Mas 

por outro lado, a localização temporal de alguns mesociclos merece maior reflexão e 

discussão, pois embora 4 dos mesociclos não apresentem falhas a este nível, os outros 4 

(mesociclos, 1, 5, 6 e 8) apresentam uma localização temporal que deve ser revista e 

talvez corrigida em ocasiões futuras, principalmente nas alturas em que o atleta 

regressou de lesão. Finalmente, é importante salientar a importância de um adequado 

estudo da meso-estrutura para avaliar o processo de treino numa época desportiva, e a 

quantidade de conhecimento que podemos extrair de uma análise detalhada a este nível, 

algo que consistiu no objetivo fundamental da elaboração deste capítulo. 
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   1.6.5. Análise da Microestrutura 

O microciclo consiste numa estrutura de planificação que estabelece uma organização lógica das cargas e conteúdos de treino ao longo de um 

determinado número de sessões. Corresponde normalmente a 1 semana em termos temporais, e hoje em dia faz parte do processo de periodização 

de qualquer processo de treino em atletas de competição com objetivos de alto rendimento. 

O planeamento semanal de treinos realizado ao longo de uma época é composto por vários tipos de microciclos, diferentes entre si no que diz 

respeito à sua estrutura e carga de treino, em função dos objetivos estabelecidos. Cada microciclo pode sofrer pequenas mudanças, visto que o 

processo de treino encontra-se condicionado por diversos parâmetros, mas é uma estrutura fundamental para orientar o processo de treino a curto 

prazo.  

Qualquer microciclo deve ser construído tendo em conta vários fatores, como os fatores de treino a desenvolver no atleta, as características das 

próximas competições ou do próximo adversário e a integração da semana na meso-estrutura. Nesse sentido, torna-se importante definir uma 

classificação dos microciclos que promova uma adequada organização do processo de treino.  

Os modelos da microestrutura idealizados especificamente para treino de ténis foram adaptados tendo em conta a classificação clássica. Através 

das propostas de classificação apresentadas por Alves (2012), Porta e Sanz (2008) e pelo Manual para Treinadores Avançados da Federação 

Internacional de Ténis (ITF,1999), foram utilizados 5 tipos de microciclos para caracterizar e organizar o processo de treino do atleta: 

 Microciclo gradual 

Consiste no tipo de microciclo normalmente utilizado em momentos de pré-epoca ou na parte inicial de determinados mesociclos. É caracterizado 

por uma dinâmica da carga de alto volume e intensidades baixas, e os seus objetivos principais incidem no desenvolvimento técnico, no trabalho 

de apoios e no treino de endurance ao nível das capacidades físicas, para garantir uma boa base de treino para os microciclos de treino seguintes. 
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 Microciclo de desenvolvimento 

Constituído por treinos já mais específicos, esta é a estrutura que costuma seguir os microciclos graduais. Com uma dinâmica da carga diferente, 

composta por menos volume e sessões de maior intensidade, os microciclos de desenvolvimento apontam para o desenvolvimento técnico-tático 

de pancadas e ações específicas com deslocamentos típicos da modalidade, mais contextualizadas com o jogo e mais individualizadas em função 

do atleta. Ao nível das capacidades físicas, o processo de treino começa a ser cada vez mais adaptado às características modalidade, tanto a nível 

metabólico como a nível muscular. 

 Microciclo pré-competitivo 

Presente antes de uma ou mais competições importantes, neste microciclo procuramos já estabelecer um nível de forma ótimo para ter o melhor 

desempenho possível na prova. Com uma dinâmica da carga já mais baixa, principalmente ao nível do volume de treino, o objetivo consiste em 

treinar predominantemente padrões técnico-táticos essenciais para o sucesso do jogador nos torneios em questão, de maneira a que este esteja o 

mais preparado possível na altura certa. Por outro lado, é essencial evitar a acumulação de fadiga e procurar boas recuperações no final das sessões 

de treino. 

 Microciclo competitivo 

Consistem nas semanas de competição, com dinâmicas da carga muito semelhantes à do jogo formal, e onde cada treino tem como objetivo incidir 

em pequenos aspetos técnico-táticos, sem realizar grandes mudanças no atleta e preparando-o da melhor maneira para os jogos. A nível físico, o 

único objetivo consiste em tentar que o atleta recupere o máximo possível para a partida seguinte. 

 Microciclo de recuperação 
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Esta semana de treino é utilizada em períodos de descanso ou férias (final de mesociclos ou macrociclos), ou em situações de recuperação de uma 

lesão que impeça o atleta de treinar em condições aceitáveis. Com cargas de treino muito baixas (ou nulas no caso das férias), o objetivo consiste 

unicamente em promover a total recuperação física e mental do atleta.  

   1.6.5.1. Apresentação dos Microciclos 

Mais uma vez, é necessário referir que o treinador do atleta se baseou totalmente nestes tipos de microciclos para planear o treino a nível semanal. 

As duas principais linhas orientadoras nesta área do planeamento foram o desempenho do atleta nas semanas anteriores, a avaliação do seu 

rendimento em torneios passados e o calendário competitivo. No entanto, tal como podemos observar nos exemplos, a estrutura e conteúdos de 

cada microciclo realizados coincidiram com as características de um dos tipos de microciclos acima referidos, permitindo analisar as semanas de 

treino em função das orientações teóricas existentes.  

Cada tipo de microciclo conta com a sua estrutura temporal do processo de treino e com conteúdos específicos, que devem ser seguidos sempre 

que possível para potenciar ao máximo os objetivos da semana. As características de base utilizadas ao longo da época para cada microciclo podem 

ser observadas nos seguintes exemplos retirados do processo de treino. 

 

Nota: cada microciclo é também caracterizado por uma determinada carga de treino. As informações referentes às cargas de treino dos 

microciclos encontra-se pormenorizadamente apresentadas na área 2 deste relatório. 

 

 Microciclo Gradual 

Semana: 22/12 a 28/12 

 Objetivo Geral da Semana: Início da pré-epoca. Aumento do volume e, 

consequentemente, da carga de treino. Trabalho técnico-tático geral. 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino de velocidade. 
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Duração dos Treinos: 2 horas Duração dos Treinos: 1 hora 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Manhã: Drills. Exercícios de controlo de bola no fundo do 

campo. Treino do serviço. 

Hugo:5 

Vasco:7 

Treino no campo: velocidade e coordenação 

(apoios e jogo de pés). 

Hugo: 4 

Paulo: 4 

Tarde: 1 hora. Drills. Exercícios de controlo de bola no 

fundo do campo e na rede. Treino do serviço. 

Hugo: 3 

Vasco:5 

3ª Feira Manhã: Drills. Exercícios de controlo de bola no fundo do 

campo. Treino do serviço. 

Hugo:6 

Vasco:8,5 

Treino de musculação no ginásio: membros 

superiores e tronco. 

Hugo:5 

Paulo:6 

Tarde: 1 hora. Treino intervalado de potência aeróbia. 

Treino do serviço. 

Hugo:8,5 

Vasco:8,5 

4ª Feira Manhã: Exercícios de desenvolvimento técnico gerais 

com balde de bolas (fundo do campo). Treino do serviço. 

Hugo: 9,5 

Vasco:9 

Treino de musculação no ginásio: membros 

inferiores. 

Hugo:6 

Paulo:4 

Tarde: folga (Natal) - 

5ª Feira Folga (Natal) - Folga (Natal) - 

6ª Feira Manhã: Drills. Exercícios de controlo de bola. Treino do 

serviço. 

Hugo:6 

Vasco: 9 

Treino no campo: velocidade e coordenação 

(apoios e jogo de pés). 

Hugo:6 

Paulo:4 

Tarde: treino competitivo. Sets. Hugo:5 

Vasco:7 

Sábado Exercícios de desenvolvimento técnico gerais com balde 

de bolas (jogo de rede). Treino do serviço. 

Hugo:8 

Vasco:8,5 

Treino de recuperação no ginásio: corrida 

contínua e alongamentos. 

Hugo: 9 

Sábado:7 
Tabela 9: exemplo – microciclo gradual 

 Microciclo de Desenvolvimento 

Semana: 12/01 a 18/01: 

 Objetivo Geral da Semana: Final do trabalho de pré-epoca e preparação 

para o primeiro torneio internacional do ano. 

Duração dos Treinos: 2 horas 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade. 

Duração dos Treinos: 1 hora 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 
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2ª Feira Drills e trabalho específico de aspetos técnico-táticos para 

o piso da competição. 

Hugo: 7 

Vasco: 8,5 

Treino de musculação no ginásio (circuito). Hugo:9 

Paulo:6 

3ª Feira Continuação do trabalho do dia anterior. Treino específico 

da colocação do serviço e da segunda bola. 

Hugo: 7 

Vasco:8 

Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:9 

Paulo:8 

4ª Feira Drills e trabalho específico de aspetos técnico-táticos 

(jogo de rede). 

Hugo:8 

Vasco:8 

Treino de musculação no ginásio (circuito). Hugo:6 

Paulo: 6,5 

5ª Feira Manhã: Drills e treino intervalado de potência aeróbia. Hugo:9 

Vasco: 9 

Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:7 

Paulo: 7 

Tarde: treino competitivo. Sets. Hugo: 10 

Vasco:9,5 

6ª Feira Não houve sessão (devido a viagem). - Não houve sessão (devido a viagem). - 

Sábado Manhã: 2 horas. Coordenação e movimentação para 

adaptação ao piso. Drills e trabalho de serviço e resposta. 

Vasco: 8 Não houve sessão. - 

Tarde: 1h. Drills com deslocamentos. Pontos com serviço. Vasco: 8 

Domingo Manhã: 2h e 30’. Movimentação. Trabalho de mudanças 

de direção e jogo do meio campo para a frente. 

Vasco: 9 Não houve sessão. - 

Tarde: 1h. Aquecimento e set. Vasco: 8 
Tabela 10: exemplo – microciclo de desenvolvimento 

 Microciclo Pré-Competitivo 

Semana: 02/03 a 08/03: 

 Objetivo Geral da Semana: ajuste de alguns erros e pormenores 

observados em competição, e preparação para o torneio do próximo fim-

de-semana, último torneio future no Algarve. 

Duração dos Treinos: 2 horas 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade, tendo em conta torneio no próximo 

fim-de-semana. 

Duração dos Treinos: 1 hora 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Drills, controlo de bola, e trabalho de deslocamentos e 

jogo de pés em campo. Ajustes tendo em conta o 

desempenho no jogo do fim-de-semana.  

Treino do primeiro serviço. Volume: 3 horas. 

Hugo: 10 

Vasco: 10 

Recuperação. Corrida e alongamentos. Hugo:3 

Paulo:3 
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3ª Feira Treino competitivo. Pontos condicionados com padrões e 

situações de jogo no fundo do campo e de subida à rede. 

Hugo: 7 

Vasco:8,5 

Não houve sessão (devido a fisioterapia).  

4ª Feira Treino com dois parceiros. Sets e pontos condicionados 

entre os três atletas. 

Hugo: 6 

Vasco: 8 

Ginásio (musculação de membros superiores). Hugo:4 

Paulo:- 

5ª Feira Treino competitivo. Sets. Hugo: 5 

Vasco: 8 

Treino no campo (velocidade). Hugo: 7 

Paulo:- 

6ª Feira 1h. Controlo de bola com objetivo de tirar carga de treino 

para o torneio, sem perder o contacto com a bola e 

raquete. 

Hugo: 5 

Vasco: 6 

Não houve sessão (devido a viagem). - 

Sábado Não houve sessão (devido a torneio). - Não houve sessão (devido a torneio). - 
Tabela 11: exemplo – microciclo pré-competitivo 

 Microciclo Competitivo: 

Semana: 08/12 a 14/12: Moçambique (Campeonatos Nacionais e Férias) 

 Objetivo Geral da Semana: Realização dos Campeonatos Nacionais e 

descanso. 

Duração dos Treinos: 1 hora 

Objetivo Geral da Semana: Recuperação após os jogos e 

descanso. 

Duração dos Treinos: 30 minutos 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. - 

3ª Feira Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. - 

4ª Feira Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. - 

5ª Feira Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. -  

6ª Feira Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. -  

Sábado Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. - 

Domingo Folga.  Folga.  
Tabela 12: exemplo – microciclo competitivo 

 Microciclo de Recuperação: 

- Exemplo Prático: 
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Semana: 05/05 a 10/05: 

 Objetivo Geral da Semana: Recuperação da 

Lesão 

Objetivo Geral da Semana: Recuperação da Lesão 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos Treino fora do Campo: objetivos 
2ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores. 

3ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

4ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

5ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

6ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

Sábado Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Não houve sessão. 

                               Tabela 13: exemplo – microciclo de recuperação 

Nota: os restantes microciclos analisados no âmbito deste relatório estão dispostos em anexo e podem ajudar na compreensão e reflexão acerca 

do planeamento semanal deste processo de treino. 

   1.6.5.2. Discussão dos Microciclos 

 Microciclo Gradual 

- Localização Temporal: adequada em todos os casos, visto que a sua localização temporal coincide com a pré-época e com a fase inicial de um 

mesociclo de desenvolvimento de capacidades específicas.  

- Estrutura: dos 5 microciclos graduais existentes, apenas 2 apresentam uma estrutura semanal ideal, com treinos de ténis bi-diários que permitam 

alcançar os níveis altos de volume que este tipo de semanas predica. Nesse sentido, a estrutura destes microciclos ao longo da época nem sempre 
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foi respeitada. No entanto, a ausência de mais treinos bi-diários deve-se às limitações impostas pelo horário escolar do atleta nas semanas em 

questão. Com aulas de manhã, foi impossível treinar duas vezes por dia.  

Por outro lado, em alguns dos dias em que o atleta treinou de forma bi-diária (como pode ser visto no exemplo), o treino da tarde teve apena a 

duração de uma hora, metade do tempo em relação ao treino da manhã. Esta diminuição do volume do treino da tarde é adequada neste caso e 

deve-se ao facto de o atleta realizar um treino de preparação física de uma hora depois do treino. Nesse sentido, o objetivo consistiu em não 

aumentar o volume de treino de forma excessiva, tendo em conta que o jogador apresenta alguma propensão para contrair lesões de sobrecarga e 

ainda não apresenta alguns índices de capacidade física necessária para apresentar níveis adequados de rendimento durante 5 horas num só dia. 

- Conteúdos: de forma geral, os conteúdos deste tipo de microciclos respeitaram os objetivos semanais propostos e os princípios do treino em 

microciclos graduais, tais como o desenvolvimento técnico de base e uma maior incidência no treino das capacidades físicas.  

No que diz respeito ao treino técnico-tático, podemos observar que a maioria das sessões da semana focam-se no treino de 3 aspetos principais: o 

jogo de fundo, o jogo de rede e o serviço. Consequentemente, raramente existe uma sessão de treino que se foque especificamente em certo 

aspeto do jogo, sendo o caráter do treino mais geral, algo que vai ao encontro dos princípios teóricos existentes. 

Por outro lado, o treino das qualidades físicas encontra-se de certa forma dividido entre os dois tipos de treino: enquanto o treino técnico-tático 

foca-se também em desenvolver vários tipos de resistência, o treino físico no ginásio e no campo centra-se no aumento da massa muscular e o 

aumento da velocidade. No entanto, este facto não quer dizer que o treino de ténis prescinda de exercícios de velocidade ou que o jogador não 

treine resistência no ginásio, por exemplo. 

Finalmente, na grande maioria destes microciclos podemos observar que o atleta realiza pelo menos um treino competitivo por semana 

(normalmente no último treino) o que leva a concluir que, embora não seja a ferramenta de treino primordial para o treinador nesta fase, a 
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competição tem sempre lugar no processo de treino, ajudando a avaliar certos aspetos em jogo e ajudando a motivar o jogador na fase final da 

semana. 

 Microciclo de Desenvolvimento 

- Localização Temporal: adequada mas peca por escassa devido ao aparecimento de algumas lesões em momentos em que este tipo de trabalho 

devia ter sido realizado. Nesse sentido, a sua localização temporal centra-se apenas no final da pré-época, no inicio de um mesociclo de 

desenvolvimento e no início de um mesociclo pré-competitivo precedido de lesão.  

- Estrutura: a estrutura destes microciclos foi semelhante à do esquema tipo apresentado anteriormente em duas das três semanas com este tipo de 

treino e dinâmica da carga. Houve ainda uma semana (12 a 18 de Janeiro) com alguns treinos bi-diários (em 3 dias), algo que em condições normais 

não está planeado para este tipo de microciclos no processo de treino deste atleta em particular. A opção de realizar alguns treinos bi-diários nessa 

semana pode ter-se devido a duas razões: por um lado, continuar a promover níveis altos de volume depois da pré-época, já que um das semanas 

de pré-época não teve o volume desejado; por outro, promover ao máximo a adaptação ao piso da competição da semana seguinte, por ser uma 

superfície em que o atleta nunca tinha jogado. 

- Conteúdos: para além de alguns microciclos de desenvolvimento terem sido substituídos por períodos de recuperação que não estavam 

planeados, algumas sessões de treino destes microciclos voltaram a ser condicionados por certas limitações por parte do jogador. 

Consequentemente, este é talvez o grupo de semanas onde mais dificuldades existiram na altura de cumprir os objetivos definidos.  

Quando o processo de treino correu sem limitações, podemos observar certas mudanças e também algumas semelhanças nos conteúdos do treino 

em relação aos microciclos graduais. Embora o treinador tenha recorrido novamente à utilização prioritária de esquemas de controlo de bola e a 

base dos microciclos é assente novamente no treino das pancadas de fundo, do jogo de rede e do serviço, dois aspetos assumem mais 
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importância: maior prevalência treino de padrões técnico-táticos  e drills mais complexos e variados; e uma maior incidência no treino das 

subidas à rede, dos voleis  e do smash, aspeto do jogo em que o Hugo ainda precisa de melhorar bastante. Mais uma vez, as semanas continuam a 

apresentar um treino competitivo, normalmente na última sessão, o que demonstra que este tipo de conteúdos ainda não assumem muita 

importância, sendo mais urgente trabalhar aspetos técnico-táticos específicos que o jogador precisa de melhorar. 

Finalmente, o trabalho realizado na preparação física continua assente em dois grandes objetivos: o aumento da massa muscular e o treino da 

velocidade. Tendo em conta que correspondem às duas grandes lacunas do Hugo a nível físico, é aceitável que quase todos os microciclos se 

centrem no desenvolvimento destas duas capacidades, desde que haja sempre uma comunicação entre treinador e o preparador físico no sentido 

de organizar o processo de treino harmoniosamente para que nenhum fator de treino seja prejudicado. Nesse sentido, alguns treinos de velocidade 

começaram a fazer-se no campo antes das sessões, com uma integração cada vez maior dos exercícios no contexto real de jogo. 

 Microciclo Pré-Competitivo 

- Localização Temporal: este é o grupo de microciclos com localização temporal mais discutível. Os primeiros dois microciclos deste tipo são 

realizados depois de um mês de paragem, sem trabalho geral de desenvolvimento prévio, algo que não costuma acontecer numa época tenística, 

visto que deve haver um processo de treino prévio que dê significado aos objetivos deste tipo de microciclo. Os restantes microciclos pré-

competitivos têm lugar depois de fases de lesão ou recuperação (exceto o microciclo da semana de 30 de Março), algo que pode aumentar os riscos 

de recaída devido aos níveis elevados das intensidades de treino. No entanto, estas opções de planeamento podem ser defendidas por dois fatores: 

o facto de serem realizadas competições secundárias nessas semanas e a existência de grupos de competições importantes nas semanas futuras. 

- Estrutura: adequada em todos os microciclos, excetuando raros casos em que o atleta não treinou num dia da semana, por indisponibilidade ou 

devido a viagem. 
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- Conteúdos: nos microciclos pré-competitivos analisados pode ser encontrado um padrão que respeita as linhas teóricas que definem o tipo de 

treino que deve ser realizado nestas semanas. Em primeiro lugar, as primeiras sessões da semana têm como objetivo o ajuste de alguns aspetos 

técnico-táticos que o treinador em que o treinador decide incidir, ou por terem falhado nas semanas anteriores ou por serem necessários para os 

torneios futuros. Seguidamente, os treinos adotam um caráter predominantemente competitivo até ao final da semana, com o objetivo de preparar 

o jogador para a competição. Finalmente, em dois dos microciclos analisados, com torneio no fim-de-semana, o último treino da semana 

apresenta um decréscimo da carga, com o objetivo de promover uma melhor recuperação para o torneio e evitar acumulação de fadiga. Em suma, 

os conteúdos deste tipo de microciclos apresentam poucas falhas e estão de acordo com os objetivos dos mesmos. 

 Microciclo Competitivo 

- Localização Temporal: adequada. Presentes nos momentos das competições mais importantes e nunca existindo mais do que três microciclos 

consecutivos deste tipo. 

- Estrutura: em torneios que ocorreram durante a totalidade da semana, a estrutura do microciclo em questão foi adequada, visto que o atleta 

raramente treinou nos dias de jogo, realizando apenas um aquecimento ou relaxamento com bola depois dos jogos. No entanto, nas semanas em 

que o atleta não teve jogo todos os dias, foram registados níveis de volume demasiado altos em algumas situações, com treinos de 2 horas ou mais 

no dia antes do jogo, algo que pode ter elevado os seus níveis de fadiga para certas provas e prejudicado o seu rendimento competitivo. 

- Conteúdos: os conteúdos destes microciclos permitem constatar algumas particularidades em relação ao tipo de trabalho que se realiza nestas 

semanas. Os treinos estão sempre dependentes da existência de jogos durante a semana. Nesse sentido, existem semanas em que o jogador quase 

não treina, pois tem jogos todos os dias ou porque tem folga no dia depois do jogo; existem semanas em que o jogador realiza um tipo de treino 

típico destes microciclos, com muito pouca carga e apenas para manter o contacto com a raquete, devido à existência de jogos no próprio dia ou 
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no dia seguinte; e existem semanas em que se realizam treinos mais próprios de um microciclo pré-competitivo, porque o jogador é eliminado no 

início da semana e ainda tem algum tempo para preparar o torneio seguinte.  

Consequentemente, este é um tipo de microciclos em que o processo de treino deve ser constantemente adaptado em função das competições que 

se realizam. 

Ao nível das capacidades físicas, o trabalho realizado continua a ser o mesmo em relação aos outros tipos de microciclos, havendo no entanto o 

cuidado de baixar um pouco os níveis de carga e de realizar recuperação ativa no dia antes dos jogos 

 Microciclo de Recuperação 

- Localização Temporal: adequada mas indesejável na grande maioria dos casos. Apenas um destes microciclos estava claramente planeado na 

estrutura da época: a semana de férias de 15 a 21 de Dezembro. De resto, os microciclos de recuperação devem-se todos a períodos de recuperação 

de lesão. Nesse sentido, a sua localização temporal é adequada, visto que nenhum outro tipo de trabalho podia ter sido feito nessas semanas, mas 

no entanto é indesejável, pois prejudicou e limitou em algumas situações o processo de treino e os objetivos de alguns mesociclos, principalmente 

nas alturas da época em que existiram mais de que um microciclo de recuperação consecutivo. Por outro lado, pode ser observada a ausência de 

semanas de recuperação ativa antes ou depois dos microciclos competitivos (expeto no período de férias), o que talvez possa ter contribuído para 

o aparecimento de algumas lesões de sobrecarga. 

- Estrutura: adequada. Excetuando a semana de férias, o atleta continuou sempre a treinar mesmo quando esteve lesionado, abdicando dos treinos 

de ténis (para evitar atrasar o processo de recuperação, treinar o erro e perder níveis de motivação e confiança) mas realizando treinos de preparação 

física (tendo sempre em conta os condicionamentos da lesão), não havendo assim repouso total, algo que poderia prejudicar ainda mais o processo 

de treino caso acontecesse em excesso. 
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- Conteúdos: os conteúdos da maioria dos microciclos de recuperação são bastante semelhantes. O atleta raramente treina no campo quando está 

lesionado, mas sempre que a lesão o permita realiza trabalho físico, predominantemente no ginásio, de forma evitar uma paragem total nos treinos 

e conseguir recuperar o mais rápido possível, razão pela qual ao longo destas semanas o atleta realiza também várias sessões de fisioterapia 

Nas férias, o objetivo é o repouso total, razão pela qual o atleta não realiza qualquer tipo de treino. 

De forma geral, o período de análise do treino fica marcado por um excesso de episódios de lesão e consequentemente por um aumento não 

planeado de períodos contínuos de recuperação, que consequentemente condicionaram o processo de treino em algumas fases da época, algo que 

muito seguramente limitou o desenvolvimento do jogador e o seu desempenho em certas alturas do ano. Algumas destas lesões podem ter estas 

relacionadas com a gestão das cargas e dos conteúdos do treino, mas as mais graves estiveram relacionadas com lesões antigas não totalmente 

recuperadas (numa altura em que o jogador estava com outra equipa técnica) ou com lesões de caráter mais acidental (como a inflamação no 

dedo no início de Fevereiro). No entanto, através desta apresentação e discussão acerca da micro-estrutura, podemos concluir que organização 

semanal do treino foi quase sempre realizada de forma adequada e justificada, e serviu para obter informações concretas no que diz respeito aos 

diferentes tipos de trabalho realizado com o atleta em função do tipo de microciclo. 
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   1.6.6. Análise das Sessões de Treino 

Uma análise adequada da época desportiva de um atleta e do seu desenvolvimento deve 

incorporar uma reflexão detalhada acerca de todas as estruturas intermédias. 

Consequentemente, para terminar a análise do processo de treino em questão, torna-se 

fundamental avaliar a estrutura que consiste no núcleo básico do processo de treino em 

qualquer modalidade: a sessão de treino. 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos exemplos de sessões de treino com 

características distintas e exercícios diferentes, respetivos a 4 tipos de microciclos 

diferentes: gradual, de desenvolvimento, pré-competitivo e competitivo. Cada modelo 

conta com objetivos, características e conteúdos (exercícios de treino) próprios do tipo de 

treino em questão. 

Contudo, antes de apresentar os exemplos é importante deixar claro que a sua estrutura 

não é totalmente inflexível, e que algumas sessões podem sofrer alterações em função do 

momento da época ou do rendimento do atleta. Estes modelos têm apenas como objetivo 

fornecer informação facilitar a compreensão do tipo de trabalho que foi sendo realizado 

ao longo do ano. 

1.6.6.1. Apresentação das Sessões 

 Microciclo Gradual 

Características: Orientação: Complexa. 

Tipo: Mista (controlo, aprendizagem, repetição). 

Forma: Individual. 

Duração: Média (2 horas). 

 

Exercícios de 

Treino 

 

Parcial 

 

% 

Descrição do tipo de exercícios 

Aquecimento 

Geral e 

Específico  

20’ 17% 

Parte inicial de qualquer sessão de treino, neste em qualquer outro 

microciclo. Muito semelhante ao aquecimento de um jogo oficial 

(controlo de bola no fundo do campo, aquecimento à rede e serviços), 

mas realizado durante mais tempo. Pode apresentar algumas 

mudanças consoante os objetivos do microciclo e da sessão.  

Treino 

técnico das 

pancadas de 

fundo. 

20’ 17% 

Exercícios de cariz mais analítico, com o objetivo de promover 

predominantemente o desenvolvimento técnico das pancadas de 

fundo e do jogo de pés a elas associado. Normalmente, realizados 

através de séries de pancadas, utilizando o cesto ou colocando a bola 

à mão. Velocidade do exercício muitas vezes inferior à do jogo real, 
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para ajudar no desenvolvimentos inicial de aspetos técnicos mais 

complexos. 

Treino 

técnico em 

controlo de 

bola: Drills. 

40’ 33% 

Exercícios com maior variabilidade nas características das pancadas, 

com o objetivo aplicar as aprendizagens técnicas num contexto mais 

parecido com o do jogo formal. Normalmente, realizados através 

drills, ou seja, através de trocas de bola controladas entre dois 

parceiros de treino. Velocidade do exercício muito semelhante à do 

jogo formal. 

Treino 

Técnico da 

subida à rede 

e das 

pancadas de 

rede. 

15’ 12% 

Exercícios de cariz mais analítico, com o objetivo de promover 

predominantemente o desenvolvimento técnico das pancadas de 

rede (voleis e smash) e de subida à rede (approach), e do jogo de 

pés a elas associado. Normalmente, realizados através de séries de 

pancadas, utilizando o cesto.Velocidade do exercício muitas vezes 

inferior à do jogo real, para ajudar no desenvolvimentos inicial de 

aspetos técnicos mais complexos. 

Treino 

técnico do 

serviço e da 

resposta. 

20’ 17% 

Consite predominantemente no treino isolado da técnica das 

pancadas de serviço e resposta, com algumas condicionantes quanto 

à velocidade, colocação e efeito das mesmas.  

Muitas vezes, o treino da resposta pode ser realizado com exercícios 

de velocidades maiores à do jogo formal, para potenciar o aumento 

da velocidade de reação ao serviço. 

Retorno à 

calma. 
5’ 4% 

Realização de uma corrida de retorno à calma e de alongamentos. 

Por vezes, a corrida é antecedida por um período curto de troca de 

bolas frente a frente e a intensidade baixa, de forma a evitar uma 

queda brusca de intensidade de treino na parte final da sessão. 

Nota: em cada mudança de exercício ou de função existem periodos de intervalo, uns mais curtos 

e outros mais longos, em que o treinador vai dando feedback aos jogadores. 

Tabela 14: modelo de sessão – microciclo gradual 

 Microciclo de Desenvolvimento 

Características: Orientação: Complexa. 

Tipo: Mista (aprendizagem, repetição). 

Forma: Individual; grupo (dois atletas). 

Duração: Média (2 horas). 

 

Exercícios de 

Treino 

 

Parcial 

 

% 

Descrição do Exercício 

Aquecimento 

Geral e 

Específico  

20’ 17% 

Parte inicial de qualquer sessão de treino, neste em qualquer outro 

microciclo. Muito semelhante ao aquecimento de um jogo oficial 

(controlo de bola no fundo do campo, aquecimento à rede e 

serviços), mas realizado durante mais tempo. Pode aprese ntar 

algumas mudanças consoante os objetivos do microciclo e da 

sessão. 
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Treino 

técnico-tático 

de fundo do 

campo. Drills 

e controlo de 

bola. 

55’ 46% 

Exercícios com maior variabilidade nas características das pancadas, 

com o objetivo treinar ações técnico-táticas variadas em diferentes 

situações de jogo. Normalmente, realizados através drills com 

mudanças na colocação de bola, no tipo de pancada e com 

movimentação ao longo da linha de fundo, onde cada jogador pode 

realizar ações diferentes. Velocidade do exercício muito semelhante 

à do jogo formal. 

Treino do 

serviço, 

resposta e 

2ªas bolas 

20’ 17% 

Consite predominantemente no treino isolado da técnica das 

pancadas de serviço e resposta, com algumas condicionantes quanto 

à velocidade, colocação e efeito das mesmas.  

Utilização adicional de exercícios com treino da segunda bola, ou 

seja, das pancadas seguintes à execução destas pancadas. 

Muitas vezes, o treino da resposta pode ser realizado com exercícios 

de velocidades maiores à do jogo formal, para potenciar o aumento 

da velocidade de reação ao serviço. 

Treino 

técnico-tático 

do jogo de 

rede e de 

subidas à 

rede. 

15’ 12% 

Exercícios com maior variabilidade nas características das pancadas, 

com o objetivo treinar ações técnico-táticas variadas em diferentes 

situações de jogo. Normalmente, realizados através drills com um 

ou dois atletas na rede e com ou sem subida à rede, onde cada 

jogador pode realizar ações diferentes. Velocidade do exercício 

muito semelhante à do jogo formal. 

Retorno à 

calma. 
10’ 8% 

Realização de uma corrida de retorno à calma e de alongamentos. 

Por vezes, a corrida é antecedida por um período curto de troca de 

bolas frente a frente e a intensidade baixa, de forma a evitar uma 

queda brusca de intensidade de treino na parte final da sessão. 

Nota: em cada mudança de exercício ou de função existem periodos de intervalo, uns mais curtos 

e outros mais longos, em que o treinador vai dando feedback aos jogadores. 

Tabela 15: modelo de sessão – microciclo de desenvolvimento 

 Microciclo Pré-Competitivo 

Características: Orientação: Complexa. 

Tipo: Mista (repetição, conhecimento dos adversários). 

Forma: Individual; grupo (dois atletas). 

Duração: Curta/ média (1 a 2 horas). 

 

Exercícios de 

Treino 

 

Parcial 

 

% 

Descrição do Exercício 

Aquecimento 

Geral e 

Específico  

20’ 16% 

Parte inicial de qualquer sessão de treino, neste em qualquer outro 

microciclo. Muito semelhante ao aquecimento de um jogo oficial 

(controlo de bola no fundo do campo, aquecimento à rede e 

serviços), mas realizado durante mais tempo. Pode apresentar 
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algumas mudanças consoante os objetivos do microciclo e da 

sessão. 

Pontos 

condicionado

s com 

objetivos 

téncico-

táticos 

diversos. 

40’ 34% 

Realização de jogos não formais, predominantemente sem serviço e 

com sistemas de pontuação diferentes (jogos até aos 10 pontos, por 

exemplo), com o objetivo de treinar, em contexto competitivo, ações 

técnico-táticas específicas, situações de jogo, tomada de decisão ou 

aspetos físicos e mentais sem o número elevado de pausas do jogo 

formal, de maneira a repetir mais vezes e de maneira mais 

controlada os aspetos a desenvolver. 

Jogo Formal 

com ou sem 

condicionante

s. 

50’ 42% 

Realização de jogo formal, ou seja, de um set ou de um jogo à 

melhor de 3 sets. 

No entanto, podem ser utilizadas, algumas vezes, diferentes 

condicionantes com o objetivo de estimular a aplicação e o 

desenvolvimento de certos aspetos técnico-táticos, físicos ou 

mentais no jogo. Essas condicionantes consistem muitas vezes em 

alterações no sistema de pontuação ou na implementação de certas 

regras adicionais. 

Retorno à 

calma. 
10’ 8% 

Realização de uma corrida de retorno à calma e de alongamentos. 

Por vezes, a corrida é antecedida por um período curto de troca de 

bolas frente a frente e a intensidade baixa, de forma a evitar uma 

queda brusca de intensidade de treino na parte final da sessão. 

Nota: em cada mudança de exercício ou de função existem periodos de intervalo, uns mais curtos 

e outros mais longos, em que o treinador vai dando feedback aos jogadores. 

Tabela 16: modelo de sessão – microciclo pré-competitivo 

 Microciclo Competitivo 

Características: Orientação: Complexa. 

Tipo: Mista (repetição, conhecimento dos adversários). 

Forma: Individual; grupo (dois atletas). 

Duração: Curta (1 hora a 90’). 

 

Exercícios de 

Treino 

 

Parcial 

 

% 

Descrição do Exercício 

Aquecimento 

Geral e 

Específico  

15’ 25% 

Parte inicial de qualquer sessão de treino, neste em qualquer outro 

microciclo. Muito semelhante ao aquecimento de um jogo oficial 

(controlo de bola no fundo do campo, aquecimento à rede e 

serviços), mas realizado durante mais tempo. Pode apresentar 

algumas mudanças consoante os objetivos do microciclo e da 

sessão. 

Drills e 

exercícios de 

controlo de 

20’ 33% 

Exercícios simples de controlo de bola que permitam manter o 

conforto e a confiança nas pancadas de fundo ao longo da semana e 

que promovam uma preparação para o jogo adequada. 
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bola no fundo 

do campo. 

Exercícios de 

jogo de rede. 
10’ 17% 

Exercícios simples de controlo de bola que permitam manter o 

conforto e a confiança nas pancadas de rede e de subida à rede ao 

longo da semana e que promovam uma preparação para o jogo 

adequada. 

Treino do 

serviço e da 

resposta. 

10’ 17% 

Consite predominantemente no treino isolado da técnica das 

pancadas de serviço e resposta, de maneira a não perder o contacto 

com estas pancadas entre jogos. 

Retorno à 

calma 
5’ 8% Realização de uma corrida de retorno à calma e de alongamentos.  

Nota: em cada mudança de exercício ou de função existem periodos de intervalo, uns mais curtos 

e outros mais longos, em que o treinador vai dando feedback aos jogadores. 

Tabela 17: modelo de sessão – microciclo competitivo 

 Preparação Física 

Musculação (Ginásio) 

Figura 3: Plano de Força 1                                          

Figura 4: Plano de Força 2 

Agilidade, velocidade e movimentação 

(Campo) 
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Figura 5: Plano de Movimentação 
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1.6.6.2. Discussão das Sessões de Treino 

 Sessão de Treino: Microciclo Gradual 

- Estrutura: relativamente ao volume, as sessões, tal como podemos ver através do 

exemplo, tiveram quase sempre uma duração de aproximadamente duas horas, tempo de 

treino adequado pelas seguintes razões: proporciona um volume de treino suficientemente 

alto para os objetivos do microciclo; apresenta uma duração semelhante à de alguns jogos 

oficiais (sendo as vezes superior até, promovendo alguma sobrecarga); e permite trabalhar 

em todos os fatores de treino necessários para o alcance dos objetivos deste tipo de sessão. 

Por outro lado, Crespo e Reid (2009) defendem que uma sessão de treino de ténis nunca 

deve ter mais de 2 horas e meia de duração, de forma a evitar desmotivação por parte dos 

atletas, risco de lesões e sobretreino, principalmente tendo em conta atletas que raramente 

jogam mais de 2 horas e meia em partidas oficiais. 

Quanto à percentagem de tempo da sessão dado para cada exercício, podemos ver pelo 

exemplo que 17% do tempo é dedicado ao aquecimento (20 minutos), o que demonstra a 

preocupação do treinador em realizar a parte inicial do treino com precaução e calma, de 

maneira a evitar entradas no treino demasiado intensas e evitar risco de lesão. 

Seguidamente, 79% da sessão é dedicado ao desenvolvimento técnico com elevados 

níveis de volume e repetições, o que vai de encontro aos objetivos e princípios deste tipo 

de sessão. Dentro dessa percentagem, 50% do tempo é dedicado ao jogo de fundo, 12% 

ao jogo de rede e 17% ao treino do serviço e da resposta. Estes valores demonstram 

claramente o protagonismo do treino das pancadas de fundo, devido também à maior 

variabilidade e número de pancadas diferentes que esta fase do jogo apresenta. No 

entanto, o serviço e a resposta ganham bastante importância no escalão em que o atleta 

se encontra, pelo que a percentagem de tempo dedicada a estas pancadas devia ser por 

vezes maior, visto que o jogador (como pode ser visto nos objetivos técnicos 

estabelecidos para a época) apresenta fatores a melhorar no desenvolvimento técnico 

destes batimentos. De resto, os treinos acabam sempre com retorno à calma, mesmo que 

o jogador ainda realize treino físico depois da sessão, para evitar quebras bruscas de 

intensidade no final do treino que prejudiquem a recuperação do atleta. 

- Conteúdos: o aquecimento consistiu sempre em realizar uma entrada no treino 

semelhante à entrada no jogo: controlo de bola de fundo do campo, aquecimento à rede e 

realização de serviços, para que o jogador se sentisse preparado para todos os exercícios 
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do treino. Os exercícios utilizados são de caráter geral, onde o grande objetivo é o 

desenvolvimento técnico e um treino de base de todas as pancadas principais: as pancadas 

de fundo, as pancadas de rede, o serviço e a resposta.  

No que diz respeito ao treino do jogo de fundo, podemos observar um facto interessante: 

o treinador dá mais prioridade a exercícios mais contextualizados com o jogo, utilizando 

o controlo de bola entre dois atletas como ferramenta principal para alcançar os objetivos 

do treino. Consequentemente, dá menos ênfase ao desenvolvimento técnico realizado de 

forma estritamente analítica através de exercícios com balde bolas ou com a bola lançada 

à mão. Isto nem sempre sucede na modalidade. Embora não existam diretrizes concretas 

estabelecidas para o tempo de treino que os exercícios de caráter analítico devem ocupara 

numa sessão de ténis, nesta fase da época é comum dar-se prioridade a estas tarefas em 

detrimento dos drills. No entanto, esta decisão técnica pode ser defendida pelas seguintes 

razões: este tipo de exercícios são menos motivantes para um jogador deste escalão, pois 

não são suficientemente desafiantes e são demasiado repetitivo; são utilizado como uma 

primeira progressão para o desenvolvimento técnico, fase que o atleta já ultrapassou; e a 

sua utilidade é limitada, visto que o jogador não apresenta erros técnicos demasiado 

graves que exijam exercícios isolados que se foquem apenas na técnica e que tenham um 

ritmo mais lento que o do jogo. O desenvolvimento técnico do jogador, neste escalão, 

pode ser mais eficaz utilizando exercícios mais reais, que obriguem o jogador a executar 

os objetivos técnicos num contexto mais intenso, integrado, e desafiante.  

Por outro lado, o treino do jogo de rede, do serviço e da resposta foi realizado 

maioritariamente utilizando exercícios diferentes, com séries de pancadas utilizando 

baldes de bolas. Por serem as primeiras pancadas de cada ponto, este tipo de dinâmica é 

utilizada quase sempre no treino do serviço e da resposta, exceto quando estes batimentos 

são realizados em contexto competitivo. No jogo de rede, a realização de séries de 

repetição nesta fase deveu-se ao facto de o jogador apresentar alguns erros mais graves 

que exigiam uma correção mais minuciosa e pormenorizada, razão pela qual o treinador 

optou por diminuir a velocidade dos exercícios e focar-se mais no aspeto técnico desta 

fase do jogo. 

 Sessão de Treino: Microciclo de Desenvolvimento 

- Estrutura: o volume de treino continua a ser adequado tendo em conta os objetivos da 

sessão e raramente ultrapassa as 2 horas de duração. De resto, a estrutura da aula mantem-
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se praticamente igual à da sessão do microciclo gradual, algo interessante que demonstra 

que as diferenças entre estes dois tipos de sessão encontram-se, consequentemente, ao 

nível dos conteúdos do treino, dos tipos de exercícios e da dinâmica da carga.  

- Conteúdos: com aquecimento semelhante ao da sessão anterior, a grande particularidade 

destas sessões de treino de fundo do campo consistiu numa maior variabilidade da prática, 

utilizando exercícios mais complexos, contextualizados e intensos que os do microciclo 

anterior. Mais uma vez, a grande ferramenta de treino continua a ser o controlo de bola. 

No entanto, é utilizado de maneira diferente, sendo o objetivo principal o treino de alguns 

princípios técnico-táticos e algumas pancadas específicas. Para isso, os exercícios 

implicaram, na grande maioria das vezes, maiores níveis de especificidade em algumas 

pancadas e movimentos, maiores níveis de movimentação por parte do atleta, maior 

variabilidade na colocação, potência e efeito da pancada, e maiores níveis de incerteza 

em relação às ações do colega de treino. Podem ainda ser utilizados alguns instrumentos 

que promovam a realização de certos tipos de ações técnico-táticas. Um exemplo consiste 

na utilização de uma corda que aumente a altura da rede, para estimular a realização de 

topspin e desenvolver a profundidade e altura das pancadas.  

No treino do jogo de rede e de subidas à rede, podemos observar no exemplo que existe 

uma progressão para exercícios mais parecidos com os exercícios de fundo do campo, 

tentando aplicar as aquisições técnicas feitas anteriormente num contexto mais integrado. 

Subidas à rede com finalização do ponto através do volley e do smash, drills com um ou 

dois atletas na rede e exercícios com jogadas completas (começar no fundo e acabar na 

rede) são exemplos de tarefas realizadas neste tipo de treino. 

Ao nível do serviço e da resposta, o objetivo nesta fase consistiu em adquirir alguns 

conceitos táticos que se aliassem ao desenvolvimento técnico na pancada. No serviço, 

deu-se quase sempre primazia à colocação da pancada (através de exercícios com alvos) 

e à colocação e tipo de batimento a seguir ao serviço (ou 2ª bola). Na resposta, o principal 

objetivo consistiu em estabelecer e treinar princípios de colocação da resposta em função 

do tipo de serviço. 

 Sessão de Treino: Microciclo Pré-Competitivo 

- Estrutura: o eventual decréscimo do volume de treino, que neste tipo de sessões pode 

variar entre 1 e 2 horas, vai ao encontro de um dos objetivos estabelecidos: evitar grandes 

acumulações de fadiga de maneira a potenciar os níveis de desempenho nas competições 
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futuras. O exemplo dado corresponde a uma sessão com 2 horas, e a estrutura da sessão 

mantem-se constante: aproximadamente 25% do treino é dedicado ao aquecimento e ao 

retorno à calma, e os restantes 75% são utilizados para exercícios para a parte principal 

da sessão. 

- Conteúdos: os conteúdos deste tipo de sessão foram sempre escolhidos tendo em conta 

um objetivo invariável: preparar o jogador para as competições futuras. Para isso foram 

utilizados dois tipos de exercícios: exercícios sem serviço, que davam mais importância 

à simulação de certas situações de jogo (ofensivas, defensivas, subidas à rede, etc.); e 

exercícios com serviço, com o objetivo de simular situações de jogo formal e preparar o 

jogador para a totalidade dos estímulos que irá encontrar em competição. Para facilitar o 

alcance dos objetivos de certos exercícios, o treinador utilizou frequentemente uma 

ferramenta adicional: o uso de constrangimentos da tarefa, maioritariamente ao nível da 

manipulação das regras e do campo, algo que pode ser bastante benéfico para estimular o 

atleta no sentido de cumprir certas tarefas em contexto competitivo. Alguns exemplos 

consistem ganhar 2 pontos sempre que o jogador realiza uma pancada ganhante (ou 

winner), perder dois pontos sempre que realiza um erro não forçado na rede ou perder o 

ponto sempre que a bola ressalta antes da linha de serviço. Estes constrangimentos foram 

utilizados maioritariamente nos jogos sem serviço, servindo os com serviço para simular 

situações de jogo formal. 

 Sessão de Treino: Microciclo Competitivo 

- Estrutura: neste tipo de sessões optou-se adequadamente por um volume de treino 

claramente inferior em relação ao das sessões de microciclos anteriores. Uma sessão de 

aproximadamente 1 hora é quase sempre suficiente para o jogador realizar qualquer uma 

das funções que podem surgir neste tipo de situações: aquecer para um jogo, realizar uma 

sessão de relaxamento depois de uma partida ou treinar nos dias em que não joga, com o 

objetivo de manter apenas o contacto com a raquete e rever possíveis ajustes técnico-

táticos necessários para um bom desempenho no jogo seguinte. Nestas sessões, é 

interessante observar que o decréscimo da duração repercute-se na parte principal da 

sessão, que corresponde agora a aproximadamente a 65% do tempo de treino, visto que o 

treinador continua a não abdicar de um aquecimento completo, de maneira a que o jogador 

realize os exercícios estabelecidos com o máximo de qualidade possível. 
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- Conteúdos: muito simples e pouco variados, consistiram apenas em garantir que o atleta 

passa por todas as pancadas de forma a manter o nível de jogo e sentir-se sempre 

preparado para os jogos da semana, nunca realizando exercícios novos ou difíceis para o 

jogador. O exemplo acima disposto apresenta os exercícios típicos deste tipo de sessão: 

controlo de bola frente a frente e nas diagonais (sem grandes deslocamentos), controlo de 

bola na rede e séries de serviço e resposta sem grande volume. Ocasionalmente, pode ser 

realizado um exercício um pouco diferente dos acima dispostos, por duas razões: realizar 

algum ajuste ou repetir determinada pancada que o treinador tenha achado que não esteve 

bem no jogo anterior; ou estimular a realização dos pontos fortes do atleta para aumentar 

os seus níveis de confiança na execução dessa pancada ou ação. 

 Sessão de Treino: Ginásio 

- Estrutura: adequada, tendo em conta os princípios da dinâmica da carga de treino para 

o aumento da massa muscular (Mil-Homens, 2012): entre 6 e 20 repetições, 3 a 5 séries, 

intervalos reduzidos, e entre 6 a 10 exercícios por sessão. 

- Conteúdos: nas sessões de treino apresentadas podemos encontrar exercícios que 

contribuem para o desenvolvimento muscular do tronco e membros superiores, 

trabalhando grupos musculares que assumem um papel importante na execução da grande 

maioria das pancadas no ténis. Em anexo, podemos observar também planos de treino 

para o desenvolvimento do CORE e da estrutura abdominal e para os membros inferiores. 

Existe, portanto, um trabalho completo ao nível da hipertrofia. 

 Sessão de Treino: Preparação Física no Campo 

- Conteúdos: adequados, tendo em conta que são realizados, de várias maneiras todos, os 

tipos de deslocamentos que o ténis exiges: passos laterais, deslocamentos para a frente e 

para trás, diagonais e mudanças de direção. É também interessante o facto de os exercícios 

serem sempre feitos com raquete, eventual utilização da bola medicinal e no court, 

contribuindo assim para o realismo dos mesmos. 

 

Os exercícios e conteúdos variados de cada tipo de sessão foram quase sempre de 

encontro aos objetivos de cada microciclo e estiveram sempre enquadrados com os 

objetivos estabelecidos para o desenvolvimento do jogador. Concluindo, e embora sejam 

apenas modelos com linhas gerais dos procedimentos realizados nos treinos de cada tipo 
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de microciclo, este capítulo permite confirmar que foi realizado um bom trabalho a este 

nível e ao mesmo tempo fornece uma ideia clara das características e organização das 

sessões de ténis para esta fase de desenvolvimento. 

   

 1.6. Conclusão 

Através da observação do trabalho realizado pelo atleta e sua equipa técnica, ao longo do 

estágio foi possível adquirir uma vasta quantidade de informação relativa a uma grande 

variedade de áreas do treino desportivo. Nesse âmbito, esta área do relatório contribuiu 

para refletir acerca do processo de treino analisado, utilizando todos os conhecimentos 

teóricos estudados para avaliar com critério e detalhe todos os procedimentos utilizados 

para o desenvolvimento do jogador ao longo da época.  

Por outro lado, estes capítulos demonstram a grande quantidade de aspetos e fatores de 

treino que fazem parte do processo de desenvolvimento de um jogador de ténis. Nesse 

sentido, o trabalho realizado ao longo do tempo foi claramente benéfico para o aumento 

da experiência e grau de conhecimento nesta área, e permitiu constatar que é necessário 

o domínio de várias capacidades para ter sucesso no treino desportivo, e 

consequentemente potenciar ao máximo o desenvolvimento dos praticantes. 

Concluindo, espera-se que todos os dados disponíveis nesta área, desde a caracterização 

multifacetada do atleta até à avaliação das estruturas intermédias, contribuam para um 

conhecimento completo acerca do processo de treino observado e forneçam uma ideia 

clara de muitas das operações que se realizam nesta modalidade.
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ÁREA 2: Investigação Científica no Processo de Treino 

2.1 Introdução 

A área 2 deste relatório consiste na apresentação de uma investigação científica 

enquadrada no processo de treino do atleta.  

O tema do estudo realizado baseia-se na avaliação das cargas de treino e na sua influência 

em outros aspetos e fatores que formam a época desportiva.  

A escolha do tema deveu-se principalmente às seguintes razões: 

- A ausência de uma análise detalhada das cargas de treino nas restantes áreas do relatório. 

- A falta de conhecimentos científicos concretos acerca da utilidade da monitorização das 

cargas de treino no ténis em particular. 

- A falta de domínio nesta área a nível pessoal, algo que me motivou para aprender mais 

acerca desta área do processo de treino. 

- A potencial contribuição positiva que uma investigação deste tipo poderia ter para o 

processo de treino em questão. 

A estrutura desta área é em tudo semelhante à de um artigo científico, e com esta 

investigação pretende-se continuar a fornecer informação útil relacionada com o processo 

de treino do atleta para obter um conhecimento detalhado da época desportiva, e ao 

mesmo tempo transmitir a grande utilidade que qualquer tipo de investigação científica 

adequadamente conduzida pode ter para aumentar os níveis de conhecimento na área do 

treino desportivo. 
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2.2. Monitorização das Cargas de Treino através da PSE-Sessão: um Estudo de 

Caso no Ténis 

   2.2.1. Resumo 

Este estudo de caso foi realizado com o objetivo de analisar a utilidade da monitorização 

das cargas em sessões de ténis e de preparação física e avaliar a sua utilidade para a 

evolução do processo de treino do atleta. Nesse sentido, o processo de treino foi 

observado durante 20 semanas, e foram recolhidos 3 tipos de valores de PSE-Sessão 

diferentes: uns obtidos através do jogador, uns relativos à estimação do treinador e outros 

relativos à estimação do preparador físico. Posteriormente, os valores de carga foram 

utilizados para descrever a dinâmica da carga ao longo das 20 semanas e a sua relação 

com as competições realizadas; para analisar os valores de PSE-Sessão entre microciclos 

diferentes e entre as sessões de ténis e de preparação física; e para observar diferenças 

entre os 3 tipos de valores recolhidos, de maneira a corrigir eventuais discrepâncias nas 

perceções do jogador e dos treinadores. Os resultados indicam que a dinâmica da carga 

foi adequada ao longo das 20 semanas mas muito condicionada pelo aparecimento de 

lesões, e que existem algumas diferenças nos valores de PSE-Sessão entre o jogador e os 

treinadores que devem ser corrigidas de maneira a aperfeiçoar o processo de treino. 

Concluindo, a monitorização das cargas de treino e a utilização da PSE-Sessão mostraram 

ser instrumentos úteis nesta modalidade. 

Palavras-chave: PSE-Sessão; cargas de treino; ténis; microciclos, rendimento. 

   2.2.2. Enquadramento Teórico 

O objetivo principal de qualquer treinador de ténis passa por conseguir potenciar ao 

máximo o rendimento dos seus atletas, para que consigam apresentar níveis de forma 

ótimos no momento certo, e atingir os melhores resultados possíveis. No entanto, isto só 

é possível através de uma adequada organização e planeamento do processo de treino, 

tanto ao nível dos seus conteúdos como ao nível das suas exigências técnico-táticas, 

físicas e psicológicas. 

Por outro lado, segundo Coutts et al. (2010), a avaliação e controlo da eficiência de 

qualquer processo de treino requer conhecimentos por parte do treinador acerca da 

quantificação da carga de treino. Uma monitorização adequada do conjunto de parâmetros 

que constituem a carga de treino permite a uma equipa técnica verificar se um 
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determinado estímulo de treino está a ser implementado de maneira correta e permite 

angariar informação para planear futuros períodos de desenvolvimento das capacidades 

do atleta. No entanto, a existência de ferramentas de quantificação validadas para o treino 

no ténis é muito limitada, algo que pode prejudicar o desenvolvimento dos jogadores e 

provocar adaptações negativas ao treino (Murphy et al, 2014). 

Habitualmente, a carga de treino costuma ser definida por dois fatores de treino de grande 

relevância: o volume e a intensidade. No ténis, o volume de treino costuma ser definido 

pela duração das sessões ou do conjunto de sessões de prática. Por sua vez, a intensidade 

diz respeito à dificuldade ou exigência que caracterizam esses volumes de treino. A 

intensidade de treino pode ser medida de várias maneiras, como através da frequência 

cardíaca, do consumo de oxigénio, das concentrações de lactato, da Perceção Subjetiva 

de Esforço, entre outros parâmetros. 

Uma ferramenta que pode ser utilizada para quantificar a carga de treino, e que segundo 

Coutts et al. (2010) é a mais indicada para utilizar no ténis, consiste na PSE-Sessão. O 

autor aplicou este método ao analisar a carga de treino de um jogador profissional em 

microciclos de preparação para o torneio de Roland Garros, e concluiu que utilizar a PSE-

Sessão no ténis apresenta diversas vantagens e permite quantificar eficazmente a carga 

de treino e de jogo. 

A sua utilidade baseia-se na grande simplicidade com que pode ser utilizada, exigindo 

custos muitos reduzidos (tanto a nível material, como temporal e financeiro), e no facto 

de estipular a carga de treino através de sensações próprias de cada atleta que muitas vezes 

se relacionam positivamente com parâmetros puramente fisiológicos mais difíceis de 

medir devido à sua complexidade. A PSE-Sessão pode ser utilizada através da seguinte 

fórmula: 

Carga de Treino (UA) = PSE-Sessão (0 a 10) × Duração da Sessão (min) 

Onde a PSE-Sessão deve ser dada pelos atletas 30 minutos depois do esforço, para que o 

esforço realizado no final do treino não tenha maior influência que o esforço realizado no 

início do treino. Por outro lado, este sistema apresenta também a vantagem de poder sofrer 

um tratamento cumulativo. 

No entanto, a investigação acerca da validade deste procedimento de quantificação no 

ténis e no processo de treino desportivo em geral ainda é limitada, e por vezes apresenta 
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alguns resultados controversos, visto que não mede parâmetros fisiológicos concretos e 

parte de uma avaliação subjetiva do esforço. Wallace et al (2014), com o objetivo de 

avaliar a validade de vários métodos de quantificação de carga de treino em atletas de 

endurance, utilizando a PSE Sessão, o TRIMP e rTSS (running training stress score), 

concluiu que todos os métodos eram adequados, mas que a PSE-Sessão, embora fosse o 

método mais prático, não foi o procedimento que mais correlações teve com os níveis de 

performance. Padulo et al (2014), ao avaliar a validade da PSE sessão em atletas jovens 

de Karate, comparando este método com o Impulso de Treino de Banister e com a Carga 

de Treino de Edwards (Edwards Training Load), obteve resultados que validam a 

utilização da PSE-Sessão, recomendando a sua utilização por ser rentável e por ser um 

instrumento preventivo do sobretreino. Gómez-Díaz et al (2013), ao observar a relação 

existente entre a carga de treino física e psicológica de sessões de treino pré-competitivas 

com o próprio desempenho dos jogadores em partidas oficiais de futebol, concluiu que 

existiram correlações bastante positivas entre a PSE e outros métodos de quantificação 

de intensidade, validando a sua utilização na área do treino de futebol. No entanto, os 

registos de PSE e FC não puderam predizer o desempenho dos jogadores nas partidas 

oficiais, devido à quantidade de variáveis que intervêm na competição. A Perceção 

Subjetiva de Esforço foi também validada por Mendonça e Pereira (2007), que obtiveram 

correlações elevadas entre a escala de Borg de 6 a 20 e a Frequência Cardíaca para o 

controlo de intensidades em atletas de género masculino iniciados na modalidade de remo 

indoor. Conclusões semelhantes foram também obtidas por Lupo et al (2013) ao aplicar 

este método na modalidade de polo aquático. 

No ténis, a investigação na área da PSE e da PSE-Sessão conta com alguns estudos 

realizados. Fernández et al. (2005), com o objetivo de observar padrões de atividade, 

níveis de lactato e PSE durante um jogo de ténis, encontraram valores de intensidade 

maiores para os jogos de serviço do que para os jogos de resposta, concluindo que a 

Perceção Subjetiva de Esforço pode ser útil para descobrir mais aspetos relacionados com 

o jogo e para medir cargas e intensidades de treino. Gomes et al (2011) observaram que 

os valores da PSE tendem a crescer de maneira regular durante um jogo de ténis, em 

conjunto com os valores médios de frequência cardíaca. A correlação com os níveis de 

lactato, no entanto, não foi regular ao longo do jogo analisado. No entanto, Mendez-

Villanueva et al (2010), ao estudar também a correlação entre a PSE (variável percetiva) 

e níveis de lactato (variável metabólica) durante vários jogos de ténis, observaram que a 

correlação é significativa, e que as duas variáveis aumentam à medida que aumentam as 
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pancadas e a duração dos pontos. Observaram também valores maiores para jogos de 

serviço, e concluíram que a PSE é uma ferramenta útil para monitorizar a intensidade não 

só das sessões como também dos exercícios de treino. Reid et al (2012), ao comparar os 

valores de PSE em diferentes pisos, concluiu que a intensidade de jogo é maior em jogos 

realizados em terra batida e menor em partidas disputadas em piso de relva. Por último, 

Smekal et al (2001), ao analisar intensidades tendo em conta o estilo de jogo, concluiu 

que um estilo de jogo mais defensivo e baseado em pancadas de fundo apresenta maiores 

valores de intensidade que um estilo de jogo mais atacante. É importante referir, no 

entanto, que muitos autores acabam por afirmar que é necessária maior investigação 

destes parâmetros no âmbito do treino em ténis, e que alguns estudos contam com 

algumas limitações, tais como a utilização de uma amostra reduzida, a quantificação 

apenas da intensidade e não da carga, tempos de estudo muito curtos e procedimentos 

relativamente simples que levam a conclusões bastante semelhantes entre si, às vezes 

óbvias e algo redundantes para bons conhecedores da modalidade. 

Outra maneira interessante e produtiva de utilizar a PSE-Sessão consiste em comparar os 

valores de carga de treino dados pelos jogadores e os valores estimados pelos treinadores 

antes ou após as sessões de treino, com o objetivo de avaliar o grau de sintonia entre 

treinador e atleta neste aspeto e encontrar possíveis subestimações ou sobrestimações da 

carga de treino por parte dos treinadores. Rodriguez-Marroyo et al (2014), ao comparar 

estes dois parâmetros no voleibol, observaram que a carga de treino obtida e a carga de 

treino estimada pelos treinadores eram similares, existindo apenas alguma subvalorização 

da carga de treino por parte dos treinadores nas sessões de treino das qualidades físicas. 

Murphy et al (2014), ao analisar esta relação no ténis, concluiu que a maioria dos 

treinadores subestimou a carga de treino e algumas variáveis internas de jogo, como o 

número de erros não forçados realizados pelos atletas. No entanto, a relação foi positiva 

quando foi comparada individualmente a carga de treino dos exercícios que compunham 

as sessões de treino. O autor recomenda um melhor conhecimento acerca das cargas de 

treino por parte de atletas e treinadores, para que haja maior sintonia nas cargas de treino 

estimadas e para potenciar uma melhor relação treinador-atleta, evitando assim possíveis 

falhas no processo de treino. Noutro estudo, Reid et al (2012) concluiu que a maioria das 

estimações dos treinadores em piso rápido costumam ser válidas, mas que em terra batida 

tendem a subvalorizar o esforço dos atletas. Mais uma vez, o número de investigações 
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acerca deste tema é limitado, sendo necessário observar estas variáveis mais vezes e em 

mais modalidades para poder tirar conclusões mais válidas. 

Finalmente, a utilização da PSE-Sessão para analisar diferenças na carga de treino em 

diferentes momentos da época e entre os treinos e os jogos oficiais, são temas cuja 

investigação neste momento é quase nula. No ténis, apenas Coutts et al (2010) observou 

que a carga observada em quatro jogos oficiais no espaço de uma semana foi superior que 

a carga de treino da semana anterior ao torneio. Investigar mais nesta área pode ser 

bastante vantajoso para adquirir mais conhecimento acerca da utilidade da PSE-Sessão e 

de uma adequada quantificação da carga de treino e de jogo, é nesse sentido de contribuir 

para o estudo da utilidade desta ferramenta no processo de treino de ténis que esta 

investigação foi realizada. 

   2.2.3. Metodologia 

 Amostra 

O estudo foi implementado no decorrer do processo de treino do atleta Hugo Moreira (17 

anos, 182 cm e 71 Kg), jogador analisado ao longo da época para a elaboração deste 

relatório. A autorização para a sua integração nesta investigação foi garantida pelos seus 

encarregados de educação.  

Para além do Hugo, 2 treinadores participaram também no estudo: o seu treinador de ténis 

e o seu preparador físico, ambos devidamente qualificados, com mais de 10 de 

experiência na área do treino de competição em ténis e familiarizados com as ferramentas 

e procedimentos utilizados na investigação. 

 Instrumentos 

O único instrumento utilizado para a realização deste estudo foi a escala de Borg 

modificada com valores de 0 a 10 (Borg CR10 scale ou modified RPE scale), com o 

objetivo de medir a intensidade de treino. 

Tabela 18: escala da PSE 

Valor Descrição 

0 Nenhum esforço 

0,5 Esforço muitíssimo fraco 

1 Esforço muito fraco 
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2 Esforço fraco 

3 Esforço moderado 

4 Esforço algo forte.  

5 Esforço forte (pesado) 

6  

7 Esforço muito forte 

8  

9  

10 Esforço extremo 

“x” * Esforço máximo * 

*Segundo o autor, a intensidade dada pelo atleta ou treinador pode ter valores maiores que os da tabela, se 

os mesmos assim a estimarem. 

Posteriormente, esta escala foi utilizada para medir a PSE-Sessão dos treinos e 

competições observados, em conjunto com o volume de treino. A fórmula utilizada para 

obter os valores de PSE-Sessão é a seguinte: 

Carga de Treino = PSE da sessão (0 a 10) × Duração da Sessão (min) 

 Procedimentos 

Os valores de PSE-Sessão foram obtidos entre novembro de 2014 e março de 2015 com 

o objetivo proporcionar um período de adaptação ao atleta e de analisar uma vasta 

quantidade de treinos. 

Cada microciclo era constituído, na grande maioria das vezes, por 6 treinos de ténis, 6 

treinos de preparação física e eventuais competições ao fim-de-semana. Eventuais 

alterações nesta estrutura, devido ao calendário competitivo ou a sessões de treino 

adicionais, foram devidamente registadas. 

Antes do início da avaliação, a caracterização da PSE-Sessão e a sua base de utilização 

foi devidamente explicada aos intervenientes, sendo que os treinadores já conheciam esta 

ferramenta de quantificação (um deles já a tinha implementado) e o jogador não 

apresentou dificuldades em compreendê-la e utilizá-la. A semana de 3 a 9 de novembro 

serviu como uma experiência para os três sujeitos utilizarem a PSE-Sessão antes do início 

do estudo. 
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Ao longo dos 5 meses, os valores de carga de treino foram obtidos 30 minutos depois de 

cada sessão de treino, com o objetivo de garantir uma perceção ajustada à totalidade do 

treino e não apenas à dos últimos exercícios. Cada sessão de treino deu origem a dois 

valores de carga de treino: um pertencente ao jogador e outro pertencente ao treinador 

responsável pela sessão. A partir desses valores, foram obtidos, por cada microciclo, 

valores de carga semanal de treino, carga semanal de competição, carga diária média e 

índice de monotonia de treino (carga diária média/desvio padrão da carga semanal). 

Para além dos valores de carga dos treinos, foram também obtidos valores de PSE-Sessão 

em todos os jogos oficiais realizados pelo atleta ao longo deste 4 meses. Neste caso, 

apenas foi considerada a perceção de esforço estimada pelo jogador. 

Posteriormente, todos os valores obtidos foram utilizados para estudar os seguintes 

parâmetros: 

 Comparação entre os valores de carga dados pelo jogador e os valores dados pelos 

treinadores. 

 Comparação entre a carga de treino das sessões técnico-táticas e a carga de treino 

das sessões de preparação física. 

 Comparação das cargas de treino obtidas em diversos momentos da época e em 

diferentes microciclos de treino. 

 Análise das cargas de competição ao longo das 20 semanas. 

 

 Análise estatística 

Foi realizada uma análise exploratória dos dados recolhidos, obtendo assim os seguintes 

parâmetros: 

- Valor total e valor médio semanais dos valores das cargas de treino para três sujeitos: 

jogador, treinador e preparador físico. 

- Monotonia dos valores de cargas de treino, através da seguinte fórmula: 

Monotonia de treino = 
𝒎é𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒓𝒂𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒊𝒏𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒊𝒔

𝒅𝒆𝒔𝒗𝒊𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐 𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒊𝒏𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒊𝒔
 

- Índice de dispersão para calcular as diferenças entre os valores de PSE-Sessão dados 

pelo jogador e dados pelos treinadores, através da seguinte fórmula: 
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Índice de Dispersão = 
(𝑷𝑺𝑬 𝑺𝒆𝒔𝒔ã𝒐 𝒅𝒐 𝒋𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐𝒓−𝑷𝑺𝑬 𝑺𝒆𝒔𝒔ã𝒐 𝒅𝒐 𝑻𝒓𝒆𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓)^𝟐

𝑷𝑺𝑬 𝑺𝒆𝒔𝒔ã𝒐 𝒅𝒐 𝒋𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐𝒓
 

Posteriormente, foram elaborados diagramas de barras e gráficos de perfis individuais 

para representar e facilitar a análise dos resultados obtidos. 

   2.2.4. Resultados 

 Cargas de treino e competição semanais 

Foram recolhidos, ao longo das 20 semanas, valores de PSE-Sessão em todas as sessões 

de treino realizadas pelo atleta. Com o objetivo de calcular os valores de carga total de 

treino em cada uma dessas semanas, e consequentemente ter uma ideia global desses 

valores ao longo do período de estudo, foram somadas as cargas de treino no campo, de 

preparação física e de competição de cada microciclo. Todas as cargas foram calculadas 

a partir da PSE dada pelo jogador. Os resultados obtidos podem ser observados no 

seguinte gráfico: 

 

Como podemos observar, a carga semanal de treino ao longo do tempo sofreu várias 

oscilações. O valor máximo foi de 10020 u.a., registado na 10ª semana de treino, 

correspondente a um microciclo de desenvolvimento, e o valor mínimo correspondeu a 

uma semana de férias (0 u.a.). Por outro lado, podemos observar claramente duas fases 

ascendentes da carga, entre as semanas 6 e 10 e entre as semanas 14 e 20; e duas fases 

descendentes, entre as semanas 1 e 6 e entre as semanas 10 e 14. No entanto, é importante 
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referir que, infelizmente, as semanas 4 e 5 não puderam ser avaliadas, pois o atleta 

encontrava-se em Moçambique e não foi feita qualquer análise do processo de treino. 

Para poder compreender da melhor maneira a grandeza dos valores das cargas de 

competição e a sua distribuição ao longo das 20 semanas, foi recolhida a PSE-Sessão de 

cada jogo oficial realizado pelo atleta, de forma a poder obter cargas semanais de 

competição: 

 

O atleta realizou 11 torneios durante o período de investigação. Podemos observar 

novamente algumas oscilações no gráfico, algo normal, visto que não foram realizados 

torneios ao longo de todas as semanas. O valor máximo de carga foi registado na 19ª 

semana (2655 u.a.), e existiu apenas um período de semanas consecutivas de competição. 

Finalmente, os valores das cargas totais semanais e a sua distribuição em função da 

calendarização competitiva pode ser facilmente observada no seguinte gráfico: 
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Através deste gráfico, podem ser observadas as cargas semanais existentes em cada 

semana de torneio, ou nas semanas anteriores, se quisermos avaliar as cargas das semanas 

pré-competitivas. A semana de competição com maior valor de carga corresponde à 

semana 9 (5040 u.a.) e a semana com menor valor (excetuando a semana 5, que não foi 

analisada) corresponde à semana 20 (2100 u.a.). 

 Cargas de treino e tipos de microciclo 
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No gráfico nº4, podemos observar o número de cada tipo de microciclos existentes ao 

longo das 20 semanas. Durante este período o processo de treino foi constituído por 5 

microciclos graduais, 3 de desenvolvimento, 4 pré-competitivos, 4 competitivos e 4 de 

recuperação. 

Para poder analisar e comparar as cargas de treino que caracterizam cada tipo de 

microciclo, foi calculada a média das cargas totais semanais (obtidas através da PSE do 

jogador) para cada conjunto de semanas com a mesma natureza. Adicionalmente, foi 

somada a cada uma dessas médias o valor médio de carga competitiva que foi obtido 

nessas semanas. Consequentemente, foram obtidas os seguintes valores: 

 

 

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Gradual Desenvolvimento Pré-Competitivo Competitivo Recuperação

Gráfico 5: Carga Semanal Média por Microciclos (sem 
competição)

Gradual Desenvolvimento Pré-Competitivo Competitivo Recuperação

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

Gradual Desenvolvimento Pré-Competitivo Competitivo Recuperação

Gráfico 6: Carga Semanal Média por Microciclos (com 
competição)



Área 2: Investigação 

63 
 

Finalmente, para complementar esta parte do estudo e ajudar na compreensão dos dados 

recolhidos, foram também calculados valores de monotonia e solicitação total de treino 

para cada tipo de microciclos: 

 

Tal como pode ser visto no gráfico, os valores mais altos de monotonia foram recolhidos 

em microciclos graduais (média de 5,9 u.a.), e os valores mais baixos em microciclos de 

desenvolvimento (média de 3,6 u.a.). Os microciclos pré-competitivos e competitivos 

registaram, respetivamente, 4 e 5,3 u.a. 

No caso dos valores de solicitação total, os microciclos graduais continuam com o valor 

médio mais alto (21657 u.a.), mas no entanto o valor médio mínimo registou-se nos 

microciclos pré-competitivos (11528 u.a.). Os microciclos de desenvolvimento 

apresentam um valor de 14945 u.a., e o índice de solicitação total médio dos microciclos 

competitivos foi de 12124 u.a. 

 Comparação de valores atleta/treinadores 

Para analisar o grau de sintonia e concordância entre o jogador e os treinadores no que 

diz respeito à perceção das cargas de treino, foram calculados os seguintes valores de 

carga de treino semanal: 

- Carga total semanal de treino técnico-tático obtida pelos valores de PSE do atleta. 

- Carga total semanal de treino técnico-tático obtida pelos valores de PSE do treinador. 

- Carga total semanal das capacidades físicas obtida pelos valores de PSE do atleta. 

0
1
2
3
4
5
6
7

Gráfico 7: Monotonia 
Microciclos

5000

10000

15000

20000

25000

Gráfico 8: TS Microciclos



Área 2: Investigação 

64 
 

- Carga total semanal das capacidades físicas obtida pelos valores de PSE do preparador 

físico. 

Posteriormente foi realizada uma comparação entre os valores de carga do atleta e os 

valores de carga estimados pela sua equipa técnica: 

 

O gráfico nº9 apresenta os valores semanais totais de PSE-Sessão obtidos através do atleta 

e da estimação do treinador. As duas curvas apresentam duas fases descendentes, entre a 

primeira semana e a sexta e entre a décima semana e a décima terceira; e duas fases 

maioritariamente ascendentes, entre a 6ª e a 10ª semanas (valores máximos na 10ª 

semana) e a partir da 13ª semana, embora haja um ligeiro decréscimo da carga na 17ª e 

na 19ª semanas. Embora apresentem valores semelhantes, existem algumas diferenças 

entre as curvas. O índice de dispersão global entre as curvas apresenta um valor de 3,8 

u.a. 
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Mais uma vez encontramos duas curvas de natureza semelhante na comparação dos 

valores de carga entre o atleta e o preparador físico. No entanto, a dinâmica da carga ao 

longo das 20 semanas é bastante diferente, com 4 fases descendentes 3 fases ascendentes 

bem definidas (valores máximos na 13ª semana) e uma estabilização nas últimas 3 

semanas. O índice de dispersão global entre as curvas apresenta um valor de 3,51 u.a. 

Por outro lado, as diferenças no volume de treino entre os treinos de campo e os treinos 

de preparação física são maioritariamente evidentes, pois a duração dos treinos técnico-

táticos equivaleu quase sempre ao dobro da duração dos treinos de preparação física. 

Nesse sentido, as cargas e intensidades de cada uma destes tipos de treino ao longo das 

20 semanas de treino são parâmetros que não deve deixar de ser observados e 

comparados: 
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Encontramos no gráfico nº12 duas curvas de PSE com algumas diferenças, embora ambas 

as curvas apresentem bastantes oscilações na dinâmica da carga. Existe uma semelhança 

nas curvas até à 6ª semana, mas a curva de PSE correspondente ao treino técnico-tático 

apresenta valores superiores entre as semanas 6 e 13 (com uma pequena exceção na 

semana 9) e entre as semanas 16 e 20, enquanto a intensidade correspondente aos treinos 

de preparação física é superior entre as semanas 12 e 16.  

   2.2.5. Discussão de Resultados 

 Cargas de treino e competição semanais 

Analisando a carga total semanalmente, podemos observar que parecem haver algumas 

anomalias (principalmente lesões) no processo de treino que acabam por provocar 

oscilações muito acentuadas na dinâmica da carga: nas semanas 2 e 3 o decréscimo da 

carga não estava planeado e é devido a duas lesões que comprometeram tanto o treino de 

ténis como treino físico. Tal como foi dito anteriormente, as semanas 4 e 5 não puderam 

ser avaliadas. No entanto, e embora o valor de carga no gráfico seja nulo, na verdade 

existiu carga de treino na primeira semana (preparação para os torneios da semana 5) e 

carga de competição na segunda (duas provas nacionais), embora seja provável que os 

valores não tenham sido muito significativos, devido à fraca qualidade dos treinos (o 

atleta treinou com amigos e sem treinador) e de um dos torneios. Na semana 6 o atleta 

esteve de férias, e finalmente surgiu uma nova lesão nas semanas 12, 13 e 14, que 
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impediram o atleta de pegar na raquete, sendo a carga de treino relativa 

predominantemente ao treino de preparação física. 

Por outro lado, as fases de treino entre as semanas 7 e 11 e entre as semanas 15 e 20 

ocorreram sem grandes limitações. Podemos observar que nestes períodos as oscilações 

já são muito mais suaves e os níveis de carga são significativos, não havendo valores 

demasiado altos nem demasiado baixos. 

Procurar as razões para o aparecimento das lesões e realizar um trabalho preventivo a 

nível do treino torna-se fundamental para que as cargas de treino possam ter o seu 

desenvolvimento natural e planeado, já que este tipo de limitações podem prejudicar 

gravemente o processo de treino e obrigar qualquer equipa técnica a reformular o seu 

planeamento.  

Quando à carga semana de competição, podemos observar que o atleta realizou 11 

torneios em 20 semanas, algo relativamente normal para um atleta do seu escalão e com 

os seus objetivos, sendo que alguns dos torneios assumiram apenas um caráter de 

preparação para períodos competitivos mais importantes. O atleta não realizou mais de 4 

jogos por semana, exceto na semana 5, onde realizou 8 partidas. No entanto, a carga de 

competição não foi muito alta, sendo que em 34 jogos analisados, a PSE dada pelo atleta 

apenas atingiu valores de 8 ou mais em 7 jogos, sendo que nas outras partidas a 

intensidade foi sempre mais baixa e a duração de jogo raramente ultrapassou as duas 

horas. 

Tabela 19: Duração e PSE média das competições 

 

A distribuição das competições ao 

longo da época foi bastante interessante. 

Até à semana 15, não foram realizados 

torneios em semanas seguidas, e a partir 

da 15ª semana foram realizados 6 

torneios, podendo então deduzir que as 

20 semanas acabam com um período 

competitivo bastante importante, que 

devia ter coincidido com um pico de 

forma do atleta ou com um nível de 

Torneio PSE média Duração média 

1 5-10 80 min. 

2 3,25-10 61 min. 

3 6,5-10 90 min. 

4 3-10 90 min. 

5 9-10 90 min. 

6 4-10 60 min. 

7 10-10 120 min. 

8 9-10 150 min. 

9 7,3-10 115 min. 

10 5-10 75 min. 
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rendimento alto. No entanto, esse 

período competitivo é precedido de uma 

lesão de 15 dias, algo que pode ter prejudicado uma preparação adequada para os torneios. 

Finalmente, a realização de 6 torneios em 5 semanas pode ser contraproducente, tendo 

em conta que segundo Alves (2013) os mesociclos competitivos não devem ter mais de 3 

semanas. Mesmo que alguns torneios tenham um caráter preparatório, alcançar um bom 

nível de forma durante 5 semanas, ao longo de 6 torneios, depois de recuperar de uma 

lesão, parece ser uma tarefa quase impossível devido a uma exagerada acumulação da 

carga e à perda de certas adaptações, independentemente do planeamento de treino 

idealizado. 

Finalmente, o gráfico 3 permite refletir melhor acerca da organização da carga de treino 

em função dos torneios realizados. Podemos observar que, na grande maioria das vezes, 

o decréscimo da carga próprio dos treinos anteriores aos jogos, com o objetivo de limitar 

os níveis de fadiga e procurar níveis de desempenho ótimo na fase competitiva, é 

realizado na mesma semana em que o torneio se realiza, e não antes. Isto acontece porque 

a maioria das competições em que o atleta entrou eram realizadas ao fim-de-semana. 

Consequentemente, o treinador optou por atenuar os níveis de carga na semana do torneio 

e não nas semanas anteriores, já que na grande maioria dos casos a carga de treino das 

semanas anteriores aos torneios é maior em relação ao microciclo competitivo. Para 

preparar torneios de curta duração e menor importância esta organização pode funcionar, 

mas em torneios ou períodos competitivos mais importantes pode não bastar uma semana 

de atenuação da carga. No entanto, este facto não pode ser provado porque no período 

anterior ao microciclo competitivo mais importante das 20 semanas o atleta lesionou-se, 

limitando o processo de treino e não deixando observar o trabalho realizado pelo 

treinador. Por outro lado, a fase com maior número de torneios é caracterizada por níveis 

de carga mais baixos em relação às outras semanas sem lesões, algo que faz todo o sentido 

tendo em conta que a dinâmica da carga nestes períodos deve ser descendente e deve 

evitar a acumulação de fadiga, permitindo ao jogador alcançar bons níveis de 

desempenho, já que os jogos ganham importância em relação aos treinos. 

Existem, mesmo assim, algumas falhas observáveis no gráfico: existiram demasiados 

torneios logo depois do 2º período de lesão, havendo uma transição demasiado brusca do 

período de recuperação para o período competitivo; a semana 10 teve uma carga de treino 

demasiado alta, tendo em conta que era uma semana de preparação para o torneio da 

11 7,25-10 105 min. 
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semana 11, que começou logo na 2ª feira, podendo ter havido alguma acumulação de 

fadiga (curiosamente, o atleta lesiona-se na semana seguinte); e finalmente na semana 20 

foram realizados 2 torneios durante a semana toda, não podendo atenuar os níveis de 

carga como noutros microciclos com competição apenas ao fim-de-semana. No entanto, 

a semana 19 teve uma carga de treino maior do que a semana 20, dando a entender que 

essa semana de torneios podia ter sido melhor preparada, principalmente quando se tratou 

de um microciclo competitivo constituído, em parte, por uma das competições mais 

importantes do ano. 

 Cargas de treino e tipos de microciclo 

O gráfico nº4 mostra-nos que as 20 semanas foram compostas por 5 microciclos graduais, 

3 microciclos de desenvolvimento, 4 microciclos pré-competitivos, 4 microciclos 

competitivos e 4 microciclos de recuperação. Estes dados permitem observar que foi 

realizada uma distribuição organizada e uniforme das estruturas intermédias. No entanto, 

existem demasiados microciclos de recuperação devido às lesões que o atleta sofreu, 

razão pela qual também não foram implementados mais microciclos de desenvolvimento. 

Os dois gráficos seguintes são bastante interessantes e devem ser analisados em conjunto. 

Através da sua observação, podemos confirmar a influência que a carga competitiva 

exerce na dinâmica da carga semanal. Devemos, portanto, gerir o processo de treino de 

cada momento da época tendo em conta as eventuais competições que o atleta pode 

realizar, e os valores de volume e intensidade que essas provas acarretam. Como podemos 

observar, a dinâmica da carga de treino apresenta uma tendência descendente quando não 

temos em conta a carga competitiva, o que demonstra uma gestão correta do volume e 

intensidade, já que Coutinho (2008) e os conteúdos dispostos no Manual para Treinadores 

Avançados (ITF,1999) defendem um decréscimo progressivo dos valores de carga até ao 

microciclo competitivo. No entanto, os microciclos de desenvolvimento apresentam uma 

carga média um pouco mais alta que a dos microciclos graduais, o que pode ser explicada 

por uma semana particular em que se obtiveram os valores de carga mais elevados das 20 

semanas (10020 u.a.). Por outro lado, a carga competitiva altera esta dinâmica de forma 

significativa. Os microciclos competitivos passam a ter os níveis mais elevados de carga 

média, devido ao número de jogos realizados, e os valores aumentam também para os 

microciclos pré-competitivos e graduais, onde foram realizadas algumas provas de 

preparação e de teste, respetivamente. É precisamente devido a esta mudança que a carga 
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de treino deve ir diminuindo, de maneira a evitar acumulação de fadiga e preparar o atleta 

de forma adequada para as cargas competitivas associadas aos torneios em que participa. 

Por último, os valores de monotonia de treino foram os esperados, já que os microciclos 

graduais e competitivos são caracterizados por um tipo de trabalho mais geral e com 

menos variabilidade da prática quando comparados com os outros dois tipos de semanas 

de treino. Estes valores vão influenciar nitidamente a carga de treino. Devido a este fator, 

já existem mais diferenças na solicitação total entre os microciclos graduais e de 

desenvolvimento, com os primeiros a apresentarem valores bastante superiores, e os 

microciclos competitivos apresentam valores semelhantes aos pré-competitivos. No 

entanto, a tendência descendente da carga não muda. 

 Comparação de valores atleta/treinadores 

- Ténis 

Um dos objetivos destas comparações consiste em analisar possíveis diferenças entre os 

valores de PSE-Sessão jogador e a carga estimada pelos treinadores, para assim tentar 

encontrar padrões ou fases do processo de treino onde existam essas diferenças ou 

semelhanças e posteriormente intervir e contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho 

realizado com o atleta nesta área. Por outro lado, procurou-se também comparar os 

valores de PSE-Sessão do treino técnico-tático com os do treino de preparação física, e 

analisar o funcionamento conjunto destes dois tipos de treino ao longo das 20 semanas. 

O gráfico nº9 mostra-nos que o treinador estima valores superiores aos do jogador em 13 

semanas de treino, valores inferiores em 3 semanas e valores iguais em apenas uma 

semana (as semanas 4, 5 e 6 não foram analisadas devido aos factos anteriormente 

mencionados). Embora haja diferenças em quase todas as semanas, estas não são muito 

grandes, sendo que foi calculado um índice de dispersão geral das diferenças entre valores 

de 3,8 u.a. para as diferenças de PSE entre atleta e treinador (já que os valores de volume 

não mudam entre os dois).  

Estas diferenças devem ser analisadas e limitadas ao máximo, e podem dever-se a pelo 

menos um de dois fatores: o facto de o atleta ainda não dominar totalmente a utilização 

da PSE, apresentando algumas incorreções em perceber o esforço realizado; e o facto de 

o treinador poder estar a sobrevalorizar a carga de treino na maioria das semanas. As 

informações obtidas alertam para a necessidade de aumentar o grau de sintonia entre estes 
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valores, para assim evitar falhas no processo de treino e aumentar o nível de igualdade 

entre o esforço que o atleta sente e a carga que o treinador estima. Uma maneira de 

contribuir para esta melhoria consiste em observar os microciclos de treino em que 

existiram maiores e menores diferenças nos valores de PSE-Sessão, a sua natureza e a sua 

organização e estrutura semanais, para encontrar alguns fatores que possam contribuir 

para a existência dessas diferenças (ou falta delas).  

Neste caso, as semanas onde existe uma maior diferença nas cargas de treino 

correspondem as semanas 7 e 10, com diferenças de 1260 u.a. e 1230 u.a. respetivamente, 

ambas com valores mais altos por parte do treinador. A semana 7 corresponde a um 

microciclo gradual e semana 10 corresponde a um microciclo de desenvolvimento. 

Embora não sejam dois microciclos do mesmo tipo, são as duas semanas com mais carga 

do período estudado, aumentando assim a margem possível de diferenças entre as duas 

perceções. Estudar os microciclos torna-se fundamental para perceber melhor a origem e 

explicação destes valores: 

 

No gráfico da semana 7, podemos observar que embora os valores apresentem linhas de 

tendência semelhantes ao longo da semana, existem diferenças que merecem ser 

analisadas nos treinos de sexta-feira, segunda-feira de manhã e terça-feira de manhã 

(diferenças acima das 200 u.a.). Desses 4 treinos, 3 deles foram semelhantes, e 

consistiram num treino de 2 horas com drills e exercícios de controlo de bola, com o 

objetivo de treinar consistência no fundo do campo aplicando algumas ações técnico-
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táticas gerais. O outro treino foi competitivo, onde foram realizados sets com um parceiro 

de treino. 

 

No gráfico da semana 10, existem diferenças que merecem ser analisadas nos treinos de 

sexta-feira e sábado. Desses 4 treinos, dois deles consistiram na realização de sets de 

preparação para os torneios da semana seguinte, e os dois restantes, com volumes altos, 

abordaram vários aspetos, desde a adaptação ao piso ao jogo de pés e ao trabalho do 

serviço e resposta. 

 

Excetuando os microciclos de recuperação, em que o atleta treina no máximo uma ou 

duas vezes por semana e nunca nas melhores condições, obtendo-se assim, logicamente, 

valores quase iguais entre treinador e atleta, as semanas 16 e 20 foram as semanas onde 
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se registaram menos diferenças. Enquanto a semana 16 corresponde a um microciclo pré-

competitivo, a semana 20 corresponde a um microciclo competitivo. É interessante o 

facto de serem dois tipos de microciclos diferentes daqueles em que se encontraram 

maiores diferenças. Ambos os microciclos apresentam alguns aspetos comuns. Começam 

com dois treinos de ajuste de alguns aspetos que não correram da melhor maneira no 

torneio anterior, continuam com dois treinos maioritariamente competitivos e acabam 

com um treino onde é retirado volume para evitar a acumulação de fadiga para o jogo do 

dia seguinte. Este último treino e um treino mais acentuado do serviço nestas duas 

semanas (com menos variabilidade de carga) pode ajudar a explicar os valores baixos de 

diferença. Por outro lado, o valor mínimo de diferenças da semana 20 pode ser explicado 

por valores de carga consideravelmente menores que os das restantes semanas 

observadas, diminuindo assim a margem para grandes diferenças entre os valores. No 

entanto, alguns destes exercícios estão também presentes nas semanas em que houveram 

maiores diferenças, algo de certa maneira contraditório, o que mais uma vez pode querer 

dizer que o atleta ainda não domina completamente esta ferramenta de perceção de 

esforço. Por outro lado, o valor mínimo de diferenças da semana 20 pode ser explicado 

por valores de carga consideravelmente menores que os das restantes semanas 

observadas, diminuindo assim a margem para grandes diferenças entre os valores. 

Concluindo, as maiores diferenças nos valores de PSE-Sessão encontram-se em 

microciclos graduais e de desenvolvimento, mais especificamente em exercícios de 

controlo de bola de fundo do campo e na realização de sets. Consequentemente, 

recomenda-se uma maior monitorização da dinâmica da carga e da relação entre a PSE-

Sessão e as cargas estimadas nestes casos concretos. Por outro lado, os valores de 

diferença mais baixos encontram-se em microciclos pré-competitivos e competitivos, 

nomeadamente em treinos com uma maior incidência do treino do serviço e em semanas 

com cargas de treino mais baixas.  

- Preparação Física 

Em relação à preparação física, o gráfico nº9 mostra-nos que o preparador físico estima 

valores inferiores de carga em 12 semanas de treino, valores superiores em apenas uma 

semana e valores iguais em 3 semanas. Mais uma vez, as diferenças não são muito 

significativas, e o índice de variabilidade calculado é de 3,51 u.a. Mais uma vez, estas 

diferenças podem dever-se a pelo menos um de dois fatores: a inexperiência do atleta em 
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utilizar esta ferramenta; e o facto de o treinador poder estar a subvalorizar a carga de 

treino na maioria das semanas. Este cálculo permite também retirar uma conclusão 

interessante: embora não sejam muito maiores, existem mais diferenças entre os valores 

de PSE obtidos nos treinos técnico-táticos. Isto pode ter acontecido devido ao facto de, 

neste caso em particular, existir um maior número de objetivos no treino de campo, que 

consequentemente provocam uma maior variabilidade da prática e microciclos mais 

complexos, produzindo mais oscilações na dinâmica da carga e maiores probabilidades 

de discrepância entre os valores de PSE do jogador e os valores estimados pelo treinador. 

Deve ser salientado ainda que a curva do treino de preparação física apresenta menos 

paragens, já que o atleta continuou a realizar trabalho físico de recuperação e manutenção 

da forma enquanto esteve lesionado; e que os valores de carga destas curvas são 

nitidamente mais baixos que os do treino-técnico-tático, devido principalmente a volumes 

de treino muitos mais baixos.  

Mais uma vez, torna-se importante descobrir a natureza destas diferenças e reduzi-las ao 

máximo, analisando também os casos em que as diferenças são mínimas para poder 

comparar essas duas situações. Ao observar os microciclos de treino físico em que 

existiram maiores e menores diferenças nos valores de PSE-Sessão, obtiveram-se os 

seguintes resultados: 

As duas semanas onde existiram maiores diferenças (450 u.a. para a semana 9, 390 u.a. 

para a semana 15) corresponderam a um microciclo gradual e um microciclo de 

desenvolvimento, tal como aconteceu no caso do treino técnico-tático, algo que alerta 

para um maior cuidado na monitorização da carga destes tipos de microciclos. As maiores 

diferenças para a semana 9 (diferenças acima das 100 u.a.) correspondem aos treinos de 

segunda-feira e quarta-feira, ambos consistindo num trabalho de musculação e aumento 
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da massa muscular realizado no ginásio. Neste caso, seria interessante investigar mais 

detalhadamente o tipo de treino de força realizado e a zona do corpo em que os treinos 

incidiam para procurar mais dados interessantes, algo que não foi possível por limitações 

de registo. Curiosamente, as maiores diferenças encontradas na semana 15 correspondem 

exatamente aos mesmos dias e ao mesmo tipo de treino, e em todas as situações o 

preparador físico apresenta valores estimados mais baixos que os valores de PSE-Sessão 

do atleta. Consequentemente, estes dados podem ajudar o preparador físico na altura de 

realizar este tipo de treino, tentando perceber melhor as razões do atleta para ter uma 

perceção mais alta do esforço em relação neste tipo de treinos e ajustando a carga e a 

estrutura da sessão para que as diferenças nos valores dos dois sujeitos não sejam tão 

altas. 

 

Excluindo as semanas em que o atleta esteva lesionado ou faltou aos treinos de preparação 

física mais de que uma vez, as duas semanas com menor variabilidade entre os valores de 

PSE-Sessão do jogador e os valores do treinador são as semanas 1 e 10, correspondentes 

a microciclos graduais e de desenvolvimento, respetivamente. Este parece ser um 

resultado contraditório, tendo em conta que os as duas semanas com maior diferença 

também pertenciam a este tipo de microciclos. No entanto, podem querer dizer que estes 

são os dois tipos de microciclos que provocam maiores discrepâncias entre os valores de 

carga dos dois sujeitos, e que portanto existe uma maior harmonia neste aspeto nos 

microciclos competitivos e pré-competitivos. Ao analisar os dois microciclos a nível 

diário, 3 das 4 sessões de treino com valores iguais entre jogador e treinador 

corresponderam a treinos no campo, de movimentação, jogo de pés e trabalho de apoios. 
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Este facto torna-se bastante interessante quando analisado em contraste com o trabalho 

de ginásio, onde voltaram a existir mais diferenças. 

Em suma, neste caso em particular, o trabalho de preparação física deve ser realizado com 

maior atenção aquando do processo de treino em microciclos graduais e desenvolvimento, 

para evitar tantas diferenças entre as perceções de treinador e atleta, e especialmente nas 

sessões de musculação no ginásio, onde existiram mais diferenças ao nível da sessão de 

treino. Por outro lado, deve também ser estudada a razão da maior prevalência de 

estimações inferiores da PSE-Sessão por parte do preparador físico. 

- Comparação Ténis- Preparação Física 

Finalmente, os últimos gráficos permitem observar as diferenças na dinâmica da carga 

entre os treinos técnico-táticos e os treinos de preparação física, e a maneira como estes 

dois tipos de treino funcionam em conjunto para potenciar o rendimento do processo de 

treino.  

Em relação às cargas de treino, podemos observar que excluindo os períodos em que o 

atleta se lesiona, a carga de treino é consideravelmente maior nos treino técnico-táticos, 

principalmente devido a grandes diferenças no volume de treino. Este facto é normal na 

grande maioria dos casos, visto que também são trabalhadas capacidades físicas no treino 

de campo, que funciona como um núcleo através do qual o processo de treino é 

organizado, e acaba sempre por ter mais importância relativa em relação ao trabalho 

físico. No entanto, as linhas de tendência das duas curvas são semelhantes, e excetuando 

os períodos de lesões podemos encontrar alguma sintonia entre o trabalho realizado nas 

duas áreas. 

O fator que pode contribuir melhor para comparar estas duas partes do treino é a perceção 

subjetiva de esforço, que pode ser comparada no último gráfico. Através destes valores 

podemos observar que, tirando o 2º período de lesão, as intensidades do treino técnico-

tático foram quase sempre superiores às do treino físico, exceto nas semanas 1, 2, 9 e 15. 

Curiosamente, estas 4 semanas correspondem a 3 microciclos graduais e a um microciclo 

de desenvolvimento, algo que faz sentido, tendo em conta que principalmente nos 

microciclos graduais é dada muita importância a um treino de capacidades físicas de base 

que permita suportar os fatores e cargas de treino dos microciclos seguintes.  
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Por último, é interessante também perceber como funcionam estes dois tipos de treino em 

conjunto, ou seja, se as duas cargas de treino aumentam e diminuem ao mesmo tempo, 

ou se existe uma compensação em que quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. 

Através do gráfico nº11, podemos observar que existe que as aumentam ou diminuem em 

sintonia em 7 semanas, e compensam-se em 9.  

As alturas em que este tipo de comportamentos acontecem também deve ser analisada. 

No geral, existe sintonia na dinâmica da carga imediatamente antes ou imediatamente 

depois dos períodos de lesão, algo que faz todo o sentido, retirando carga quando a lesão 

é detetada e aumentando-a progressivamente depois da recuperação. Esta sintonia 

também pode ser detetada na semana 11, onde a carga é reduzida em ambos os tipos de 

treino depois da semana mais difícil das vinte, e nas últimas semanas, período competitivo 

onde as cargas diminuíram em conjunto durante 2 semanas, algo que faz sentido tendo 

em conta que o objetivo nestas semanas era procurar o melhor rendimento competitivo 

possível.  

Nas restantes semanas, podemos observar que, em 9 semanas diferentes, o treinador de 

campo aumentou os níveis de carga e o preparador físico diminuiu-os, ou vice-versa. Isto 

demonstra que muito provavelmente existiu comunicação entre os dois treinadores com 

objetivo de ter algum cuidado para não exagerar nas cargas dos dois tipos de treino ao 

mesmo tempo, de forma a evitar valores demasiado altos para um atleta que acusa muito 

a fadiga e lesiona-se com alguma regularidade. Mesmo assim, essas diferenças na 

compensação das cargas não foram demasiado grandes, porque senão o trabalho realizado 

pelos dois técnicos acabaria por ser muito diferente. A única fase em que o treino físico 

apresenta valores de carga muito superiores ao do treino de campo consiste no 2º período 

de lesão, em que o atleta continua a trabalhar dentro dos seus limites para manter da 

melhor maneira o estado de forma e continuar a seguir o processo de treino da melhor 

maneira possível.  

   2.2.6. Conclusão 

Neste caso específico, a dinâmica da carga e a sua gestão em função das competições e 

dos microciclos de treino ao longo das 20 semanas foi claramente limitada pelo 

aparecimento de lesões. No entanto, nos períodos em que não houve lesão, foi realizado 

um trabalho adequado nestas áreas.  



Área 2: Investigação 

78 
 

Por outro lado, o treinador de ténis estimou valores maioritariamente superiores de PSE 

em relação aos valores dados pelo atleta. Existem maiores diferenças nos microciclos 

graduais e de desenvolvimento, em exercícios de controlo de bola e situações 

competitivas, e menores diferenças em microciclos competitivos e pré-competitivos, em 

sessões de carga baixa e com maior prevalência do treino do serviço. Na preparação física, 

o treinador estima valores maioritariamente inferiores em relação aos do atleta, havendo 

mais variabilidade nessas diferenças em microciclos graduais e de desenvolvimento, 

sendo que as maiores diferenças dão-se em sessões de musculação e as menores dão-se 

em sessões de velocidade e movimentação no campo.  

Conclui-se que a realização deste estudo comprovou a utilidade da monitorização das 

cargas de treino no ténis, através da utilização da PSE-Sessão, instrumento simples e 

económico que permite recolher informações que podem aperfeiçoar o processo de treino 

em vários aspetos. 
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   2.3. Conclusão 

A realização deste trabalho contribuiu de maneira bastante positiva não só para a 

qualidade dos conteúdos do relatório, como também para o desenvolvimento de 

capacidades e hábitos relacionados com a metodologia da investigação científica. 

Por um lado, analisar as cargas de treino revelou-se como uma decisão acertada, e foi de 

encontro às razões pelas quais este tema tinha escolhido: funciona como um complemento 

para todas as informações acerca do processo de treino disponíveis na área 1; contribuiu 

para um maior conhecimento da monitorização das cargas de treino no ténis e dos 

procedimentos a ela associados; aumentou os meus níveis de conhecimento e experiência 

nesta área; e contribuiu significativamente para uma melhoria do processo de treino em 

questão, ao encontrar alguns pontos positivos e outro fatores que podem ser corrigidos 

nesta área, tanto no treino de ténis como na preparação física, de maneira a potenciar 

ainda mais o rendimento do atleta. 

É por todas estas razões que esta área deixa bem clara a importância que uma investigação 

científica deste tipo tem para o processo de treino, e contribuição que este tipo de 

metodologias pode ter para melhorar o rendimento dos nossos jogadores. Complementar 

o trabalho de terreno com este tipo de análises torna-se, portanto, fundamental, e deve 

fazer parte do leque de capacidades de qualquer profissional do treino desportivo. 
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ÁREA 3: Análise dos Resultados Competitivos 

   3.1. Introdução 

A 3ª área deste relatório centra-se na avaliação e reflexão acerca da época desportiva a 

nível competitivo. 

Tendo em conta que o processo de treino em análise diz respeito ao trabalho realizado 

com um atleta pertencente ao escalão de Sub 18, o rendimento do jogador em competição 

e o alcance de resultados competitivos de sucesso são uma componente fundamental do 

seu percurso desportivo neste momento, algo que pode também ser provado pelos 

objetivos de resultado estabelecidos no início da época.  

Nesse sentido, a calendarização competitiva e os resultados do jogador em provas oficiais 

nacionais e internacionais tornam-se numa linha orientadora de grande importância para 

o processo de treino, ajudando a guiar o seu desenvolvimento e a avaliar o grau de sucesso 

do trabalho realizado ao longo do tempo.  

Nesta área serão apresentados e discutidos os resultados competitivos do atleta em todas 

as competições realizadas ao longo do período coberto por este relatório, com o objetivo 

de contribuir para uma reflexão sustentada acerca do rendimento competitivo do jogador 

e de fornecer, mais uma vez, o maior grau de compreensão possível acerca da época 

desportiva em questão. 
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   3.2. Resultados Competitivos 

Seguidamente, serão apresentados todos os resultados competitivos alcançados pelo Hugo ao longo da época desportiva. Cada torneio encontra-se 

marcado com a sua data de realização, escalão, categoria e piso. Posteriormente, cada ronda encontra-se registada com o resultado, perceção 

subjetiva de esforço do atleta (sempre que recolhida) e resumo de jogo (sempre que foi possível observar a partida). Finalmente, a opinião do atleta 

e do treinador em relação ao grau de sucesso no alcance do objetivo competitivo para cada torneio também foi registado. Relembremos, antes de 

apresentar os resultados, os objetivos competitivos de base estabelecidos pelo treinador no início da época: 

 A nível internacional 

- Escalão sub18: tentar sempre pontuar nos torneios ITF, de maneira a ir aumentando o seu ranking internacional ao longo da época. 

- Escalão sénior: passar as fases de qualificação dos torneios future 10000$ em que entrar. 

 A nível nacional: 

- Escalão sub18: chegar pelo menos aos quartos de final do Campeonato Regional e do Campeonato Nacional. Jogar para o título em todos os 

outros torneios em que entrar (vencer ou ser finalista). 

- Escalão sénior: acabar a época no Top-50 do ranking de séniores e pontuar em todos os torneios que entrar. 

 Campeonatos em Moçambique 

- Ganhar o Campeonato Nacional de Sub 18 

- Ser pelo menos finalista no Campeonato Nacional de Séniores. 

 

Os resultados competitivos alcançados são os seguintes: 
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14º Open Quinta da Moura 
Data: 19, 25 e 25 de 

Outubro 

Escalão: 

Sub18 

Categoria: C Piso: Rápido 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

Oitavos de final Bye - - 

Quartos de final 6/0 6/0 Não registado Jogo não observado 

Meia final 7/5 6/1 Não registado Jogo não observado 

Final 4/6 3/6 Não registado Jogo não observado 

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 
Tabela 20: torneio 1                                                                                                    Tabela 

21: torneio 2 

Torneio de Encerramento ATL 2014 
Data: 3 a 9 de 

Novembro 

Escalão: 

Séniores 

Categoria: Prize 

Money 1000 € 
Piso: Rápido 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

1ª do Qualifying 6/4 6/3 Não registado Jogo não observado 

1ª Ronda 6/2 6/3 Não registado Jogo não observado 

Oitavos de final 5/7 5/7 Não registado Jogo não observado 

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 
Tabela 22: torneio 3                                                        

                                                                                                                          Tabela 23: torneio 4 

Campeonato Nacional de Júniores - Moçambique 
Data: 6 a 13 de 

Dezembro 

Escalão: 

Sub18 

Categoria: - Piso: Rápido 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

Oitavos de final 6/0 6/0 1 (45’) Jogo não observado 

Quartos de final 6/0 6/0 3 (60’) Jogo não observado 

Meia final 6/0 6/0 5 (70’) Jogo não observado 

Torneio Taça Jovem TCFF 
Data: 1 e 2 de 

Novembro 

Escalão: Sub18 Categoria: C Piso: Rápido 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

Oitavos de final Bye - - 

Quartos de 

final 

6/1 6/2 Não registado Jogo não observado 

Meia final 7/5 6/1 Não registado Jogo não observado 

Final 7/6 (2) 6/1 Não registado Jogo não observado 

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 

XII Torneio Mouzinho de Albuquerque 
Data: 15 e 16 de 

Novembro 

Escalão: 

Sub18 

Categoria: C Piso: Relva 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

Oitavos de final Bye - - 

Quartos de final 6/0 6/0 2 (1h) Jogo não observado 

Meia final 7/6 (5) 6/1 7 (90’) Jogo não observado 

Final 4/6 4/6 6 (90’) Jogo não observado 

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 
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Final 6/0 6/1 4 (70’) Jogo não observado 

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 
Tabela 24: torneio 5 

Campeonato Nacional de Séniores - Moçambique 
Data: 6 a 13 de 

Dezembro 

Escalão: 

Séniores 

Categoria: - Piso: Rápido 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

Oitavos de final 6/0 6/2 4 (80’) Jogo não observado 

Quartos de final 3/6 6/7 (2) 9 (100’) Jogo não observado 

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 
Tabela 25: torneio 6                                                                                                    Tabela 25: torneio 7 

Tabela 26: torneio 8 

Torneio ITG Grupo 5: Bósnia 
Data: 19 a 25 de Janeiro Escalão: Sub18 Categoria: ITF Grupo 5 Piso: Carpete 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

1ª Ronda de 

Qualificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/6 3/6 Vasco: 

9(1h e 30´ 

Vasco: O jogo começou com o Hugo a perder com o primeiro jogo em branco. Entrou um pouco nervoso, o que 

é normal. Logo a seguir ganha bem os dois jogos seguintes, e já se encontrava bem em jogo. O adversário era 

um jogador forte fisicamente, tinha esquerda a uma mão e batia com grande intensidade. 

No primeiro set o adversário consegue o break ao 3/4 acabando por fechar o primeiro set com o seu serviço por 

3/6. O Hugo teve sólido em termos de pancadas, mas a meu ver um pouco amorfo e apático por não estar a ter 

muito sucesso nos pontos mais compridos. Faltou alguma garra. 

No segundo set, apesar do resultado ter sido igual, o encontro foi disputado com mais intensidade das duas 

partes e o Hugo teve uma boa entrega. O momento decisivo do encontro foi no 3/4 quando o Hugo esta a servir 

para o 4/4, tem 5 pontos para fechar o jogo e não consegue! O jogo estava duro, com pontos longos e bem 

disputado de parte a parte, é certo que ele teve 5 pontos para o 4/4, mas o adversário sempre teve uma palavra a 

dizer nestes momentos! Aqui sim as coisas poderiam ter sido diferentes, mas infelizmente não conseguiu fazer o 

4/4 e o adversário a servir de forma muito eficiente fechou por 3/6. O no jogo do 3/5 a frustração já tomava 

conta do Hugo. 

Torneio de Abertura ATL Pro Tour 
Data: 7 a 11 de 

Janeiro 

Escalão: 

Séniores 

Categoria: 

1000 € 
Piso: Terra 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

1ª Ronda 1/6 4/6 3 (1h e 30´) Jogo não observado. 

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 
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TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 
Tabela 27: torneio 9 

Vale do Lobo Future 
Data: 21/2 a 1/3 Escalão: Séniores Categoria: Future 10000 $ Piso: Rápido 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

1ª do 

Qualifying 

0/6 1/6 Hugo: 3 

(1h) 

Vasco: 5 

(1h) 

Má prestação por parte do Hugo. Algo nervoso por ser o primeiro Future em que participa, o Hugo não esteve à 

altura do jogo, talvez também devido ao facto de não ter treinado com qualidade nas semanas prévias, devido a 

lesão. 

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 
HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 

Tabela 28: torneio 10 

Faro Future Portugal 
Data:28/2 a 8/3 Escalão: Séniores Categoria: Future 10000 $ Piso: Rápido 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

1ª do 

Qualifying 

1/6 4/6 Vasco: 10 

(2h) 
Melhor que o torneio anterior. Entro não tão bem no primeiro set mas mesmo assim foi equilibrado. No segundo 

teve 3 pontos de break no 4/4 e não conseguiu resolver. No 5/4, desanimado, perde o jogo, algo que deve ser 

evitado no futuro. O Hugo deve tentar manter sempre uma atitude competitiva e ganhadora, não se deixando 

afetar tanto por momentos menos positivos do jogo, principalmente em momentos da partida equilibrados. 
TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 
Tabela 29: torneio 11 

Loulé Future Portugal 
Data: 7/3 a 15/3 Escalão: Séniores Categoria: Future 10000 $ Piso: Rápido 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

1ª do 

Qualifying 

7/5 2/6 6/4 Vasco: 9 

(2h 30’) 

Hugo: 9 

Bom primeiro set, com intensidade alta e pontos disputados. Acabou por levar a melhor no final do set e 

consegui fazer o break para fechar. No segundo set, a intensidade baixou e o número de erros aumentou. 

Consequentemente o adversário cresceu no jogo e ganhou o set com relativa facilidade. Boa resposta do Hugo 
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no terceiro set, onde voltou ao nível da primeira partida levou a melhor no fim, conseguindo lidar bem com a 

pressão nos momentos finais do jogo. 

2ª do 

Qualifying 

1/6 2/6 6 (90’) Jogo não observado. 

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 
HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 

Tabela 30: torneio 12 

Ace Team Seniores II 
Data: 21 e 22 de Março Escalão: Séniores Categoria: Seniores C Piso: Terra Batida 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

1ª Ronda 6/0 6/2 6 (1h 30’) 

 

Jogo bastante acessível. Adversário inferior em todos os aspetos. O Hugo fez um bom jogo, jogando bem no 

fundo do campo a nível técnico-tático, e assumindo os pontos com ações ofensivas no momento certo. Manteve-

se sempre concentrado, realizou poucos erros e acabou por ganhar com facilidade. 

1/4 final 6/4 3/6 7/6 

(6) 

9 (2h 45’) 

 

Jogo muito difícil, a julgar pelo resultado bastante equilibrado. O Hugo jogou abaixo do nível de intensidade que 

neste momento pode alcançar, mas acabou por fazer um jogo de qualidade, principalmente no segundo set. Com 

um adversário mais difícil que o da primeira ronda, acabou por aproveitar em alguns momentos os seus pontos 

fracos, nomeadamente a esquerda a uma mão, mas mostrou alguma falta de confiança em entrar no campo e 

definir os pontos subindo à rede ou realizando desequilíbrios ofensivos. No fundo, acabou por ser um resultado 

positivo, contribuindo para os seus níveis de confiança, já que ganhou no tie-break do último set e superou 

alguns momentos de maior pressão, algo em que tem que continuar a melhorar. 

½ final 2/6 3/6 7 (1h 30‘) 

JN: 7 

Foi o jogo em que o Hugo jogou pior ao longo do torneio. Não soube analisar e avaliar o adversário no 

aquecimento e nos primeiros momentos do jogo e acabou por tomar decisões técnico-táticas erradas que o 

prejudicaram. Para além disso, foi superado pelo adversário na intensidade de jogo e a nível físico, algo que 

podia não ter acontecido, já que o Hugo apresenta qualidade suficiente para, pelo menos, discutir mais o jogo 

com este atleta. 

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 
Tabela 31: torneio 13 

Campeonato Regional de Sub 18 
Data: 23 e 27 de Março Escalão: Sub 18 Categoria: - Piso: Terra Batida 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 
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1ª Ronda 6/1 6/2 7(1h 30’) Grande jogo por parte do Hugo. Completo a todos os níveis, acabou por ganhar ao adversário a quem tinha 

ganho no torneio anterior no tie-break do último set. Desta vez, o Hugo superiorizou-se desde o início e 

consegui jogar muito melhor que opositor, principalmente a nível tático, tendo em conta o vento forte que se 

fazia sentir, e que prejudicou o adversário, que não soube adaptar o seu jogo a esta condicionante. 

2ª Ronda 0/6 0/6 3 (1h’) Um dos piores jogos da época para o Hugo, que vem apresentando alguma irregularidade exibicional nestes 

últimos tempos, algo que deve ser rapidamente corrigido. O Hugo “não entrou em campo”. Desde o início que 

realizou muitos erros, não conseguiu lidar com o vento e mostrou uma atitude derrotista, pouco competitiva e 

apática que se refletiu em todos os aspetos do seu jogo, com um adversário difícil que soube superiorizar-se a ele 

de maneira quase perfeita (o Hugo apenas teve oportunidade para fechar 3 dos 12 jogos, e mesmo assim não 

conseguiu).  

TREINADOR: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO NÃO ALCANÇADO 
Tabela 32: torneio 14 

IV Torneio de Ténis Fregusia de Alfragide 
Data: 28 e 29 de Março Escalão: Séniores Categoria: Séniores 1000€ Piso: Terra Batida 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

1ª Ronda 6/3 6/2 6 (1h 30’) Jogo acessível. O Hugo esteve a um bom nível em todos os aspetos, principalmente controlando os pontos no 

fundo do campo. A percentagem de 1º serviço também aumentou, algo muito importante na sua idade. Desta vez 

analisou bem o adversário e fez o que tinha que fazer para superiorizar-se a ele. 

2ª Ronda 5/7 1/6 8,5 (2h’) 

JN: 8 

O Hugo jogou com o adversário com quem tinha perdido no fim-de-semana anterior. No entanto, embora tenha 

perdido de novo, jogou bem melhor, principalmente no 1º set. Jogou de maneira mais inteligente, deslocando o 

adversário e aumentando o nível de intensidade nas trocas de bola. Três aspetos foram menos positivos e devem 

ser melhorados: 

1) Voltou a mostrar alguma ineficácia e falta de confiança no approach e nas subidas à rede, onde podia ter 

ganho mais pontos. 

2) No 5/5 do primeiro set não conseguiu lidar com a pressão do marcador e realizou demasiados erros não 

forçados, entregando facilmente o set ao adversário, que aproveitou para entrar bem no 2º set. 

3) Embora tenha recuperado de uma desvantagem de 0/4 no primeiro set, quando se viu a perder 1/4 no 2º 

set não mostrou a mesma atitude competitiva e não procurou tanto dar a volta ao jogo, deixando o 

adversário fechar o jogo com facilidade, algo que não pode acontecer. O Hugo deve procurar sempre 

ganhar independentemente do momento de jogo em que se encontra, sem nunca desistir, algo que às 

vezes ainda não faz. 
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No entanto, tendo em conta o jogo anterior com este adversário, acabou por ser uma prestação em tudo mais 

positiva que primeira. 

VASCO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 
Tabela 33: torneio 15 

Campeonato de África: Sub 18 
Data: 6 e 12 

de Abril 

Escalão: 

Séniores 

Categoria: 

Séniores 1000€ 
Piso: Terra Batida 

Ronda Resultado PSE Resumo do Jogo 

1ª Ronda 6/2 6/1 Não registado. Jogo não observado. 

2ª Ronda 2/6 0/6 Não registado. Jogo não observado. 

1ª Ronda de 

Pares 

6/1 6/3 Não registado. Jogo não observado. 

2ª Ronda de 

Pares 

6/4 6/4 Não registado. Jogo não observado. 

VASCO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 

HUGO: OBJETIVO COMPETITIVO ALCANÇADO 
Tabela 34: torneio 16 
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   3.3. Discussão dos Resultados Competitivos 

Na seguinte tabela podemos observar o nº de objetivos competitivos alcançados ao longo 

da época, sendo que cada torneio teve um objetivo competitivo a ele associado. Por outro 

lado, podemos observar o grau de concordância entre as opiniões do treinador e do atleta 

em relação às metas estabelecidas. Todos estes dados podem ajudar-nos, em conjunto 

com os resultados apresentados anteriormente, a refletir acerca do desempenho 

competitivo do jogador ao longo da época e a encontrar aspetos positivos e negativos que 

ajudem a melhorar não só o estabelecimento de objetivos como a potenciar o rendimento 

do atleta em competição: 

Torneio Treinador Atleta 

Alcançado Não Alcançado Alcançado Não alcançado 

Sub 18-C X  X  

Sub 18-C X  X  

Séniores 1000 € X  X  

Sub 18-C X  X  

Moçambique 

Sub 18 

X  X  

Moçambique 

Séniores 

 X X  

Séniores 1000 €  X  X 

I.C. 1ª Jornada X  X  

ITF G5  X  X 

I.C. 3ª Jornada X  X  

Future V. Lobo  X  X 

Future Faro  X  X 

Future Loulé  X X  

I.C. 6ª Jornada  X  X 

Séniores-C X  X  

C.R. Sub 18  X  X 

Séniores 1000 € X  X  

C. África Sub 

18 

X  X  

Tabela 35: grau de sucesso dos objetivos competitivos 
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Na tabela anterior, podemos observar que foi estabelecido um objetivo competitivo para 

cada competição em que o atleta entrou. Tendo em conta as metas de resultado idealizadas 

pelo treinador no início da época, o atleta teve sucesso em 10 torneios e falhou no alcance 

dos objetivos em 8 provas. Analisando a época através destes parâmetros, esperava-se 

que o balanço a nível competitivo fosse mais positvo, tendo em conta o potencial do atleta 

e as condições ótimas de treino de que usufrui. No entanto, podem portanto ser retirados 

alguns fatores positivos de alguns destes resultados: 

- O rendimento competitivo do atleta correspondeu ou até superou as expetativas em 

alguns momentos da época. 

- Os objetivos para algumas provas foram estabelecidos corretamente tendo em conta o 

seu grau de dificuldade: desafiantes mas alcançáveis. 

- Houve sucesso na seleção de alguns torneios ao longo da época. 

Analisando a tabela, podemos observar que o atleta teve sucesso tanto em provas do seu 

escalão (Sub 18) como em provas de séniores. No entanto, este sucesso foi alcançado 

maioritariamente em torneios nacionais, o que demonstra uma correto estabelecimento de 

metas a este nível. Ganhar ou ser finalista num torneio é sempre desafiante, e pontuar 

num escalão que não é o seu é uma meta alcançável para o atleta, embora dependa 

algumas vezes do tipo de torneio que o jogador realiza. Por último, a seleção de alguns 

torneios foi muito bem idealizada. No escalão de Sub 18 foram realizados alguns torneios 

fora de Lisboa, mais acessíveis para o jogador, facilitando assim o aumento dos seus 

níveis de motivação para jogar torneios mais desafiantes na capital, e no escalão de 

séniores foi feita uma alternância entre a realização de torneios de categoria C (mais 

acessíveis) e torneios com prémio monetário (mais desafiantes). 

Por outro lado, a taxa de insucesso em algumas provas também deve ser analisada. O 

Hugo é um atleta que neste momento está a treinar para alcançar bons resultados tanto a 

nível nacional como a nível internacional. No enanto, alguns resultados em torneios 

dentro e (principalmente) fora do país foram negativos e não corresponderam às 

expetativas. Isto deve-se principalmente às seguintes razões: 

- O rendimento do atleta em algumas competições não foi o esperado. 

- A seleção das provas a realizar não foi a mais adequada. 

- Os objetivos competitivos estabelecidos tinham um grau de dificuldade demasiado alto. 
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- Necessidade de uma reavaliação dos objetivos competitivos em certos momentos da 

época. 

Na tabela, podemos observar que mais de metade dos objetivos falhados por parte do 

jogador tiveram lugar em provas internacionais, onde se esperava que o atleta obtivesse 

melhores níveis de desempenho. A falta de experiência nestes torneios, a pressão sentida 

por estar a realizar uma prova fora do país, e o facto de nunca ter obtido grandes resultados 

anteriormente neste tipo de torneios pode ter contribuído para este decréscimo no 

rendimento. No entanto, realizar este tipo de competições era essencial para o atleta, visto 

que o processo de treino em que se encontra não tem apenas como objetivo ter sucesso a 

nível nacional, mas sim trabalhar para alcançar progressivamente bons resultados a nível 

internacional. Mesmo assim, a seleção das provas internacionais podia ter sido feita com 

maior cuidado. Como podemos ver, o atleta realizou mais provas internacionais do 

escalão sénior (três provas) do que do seu próprio escalão (apenas duas). Este facto 

agrava-se ainda pelo facto de o jogador ter realizado as provas de nível sénior depois de 

um período de lesão que impediu uma preparação adequada para os torneios, que 

revelaram ter um grau de dificuldade demasiado alto para o atleta neste momento. Nesse 

sentido, uma reavaliação dos objetivos competitivos nessa altura, ou uma reorganização 

do calendário competitivo podia ter sido feita para evitar o insucesso dos objetivos 

durante quatro semanas seguidas. Por outro lado, o atleta falhou no alcance do objetivo 

na prova nacional mais importante da época até ao momento, o Campeonato Regional de 

Lisboa de Sub 18, perdendo nos oitavos-de-final com uma derrota pesada, apresentando 

um desempenho muito abaixo do seu nível depois de ter tido um bom desempenho em 

torneios de preparação e nas semanas de treino anteriores ao Campeonato. 

Outro parâmetro que deve ser analisado é o grau de sucesso ou insucesso a nível 

competitivo percebido pelo jogador. Analisar este facto pode contribuir para ter uma 

melhor ideia da perceção do atleta quanto aos seus resultados e para poder compará-los 

com o rendimento competitivo percebido pelo treinador. Nesse sentido, podemos 

observar na tabela que o jogador, depois de ter sido questionado acerca do grau de sucesso 

ou insucesso que obteve em cada torneio da época, concluiu que, na sua opinião, alcançou 

o objetivo competitivo em 12 provas e não obteve sucesso em 6 torneios. 

Consequentemente, o atleta realiza um balanço mais positivo que o treinador, mas nem 

por isso mais correto. As duas provas em que atleta e treinador diferem no alcance dos 

objetivos são o Campeonato Nacional de Séniores de Moçambique e o torneio Future de 
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Loulé. Curiosamente, as opiniões diferem apenas em torneios de categoria sénior, e o 

atleta apenas contraria o treinador quando este diz que o objetivo não foi alcançado. No 

Campeonato Nacional de Moçambique, o Hugo alcançou apenas a segunda ronda, numa 

prova em que tinha condições para lutar pelo título, e no Future de Loulé foi eliminado 

na primeira ronda, não conseguindo pontuar nem ganhar um jogo, condição determinada 

pelo treinador para o alcance dos objetivos competitivos a nível internacional. Quando 

questionado acerca das razões da sua resposta nestas duas provas, o atleta defendeu-se 

dizendo que realizou boas exibições, e que portanto não podia dizer que o objetivo tinha 

sido falhado. Tendo estes factos em conta, podemos deduzir que o atleta ainda não 

diferencia bem, em competição, o alcance de objetivos de desempenho e o alcance de 

objetivos de resultado. Ambos são importantes, mas lutar por objetivos competitivos e ter 

noção da sua importância é algo cada vez mais importante na sua fase de desenvolvimento 

e no seu escalão, sendo necessário, em alguns casos, fazer com que o Hugo perceba 

melhor a importância cada vez maior que os resultados vão ter no resto do seu percurso. 

No entanto, excetuando estes dois casos, atleta e treinador concordam nos restantes 

objetivos, o que demonstra sintonia e uma adequada comunicação entre os dois sujeitos, 

contribuindo para os níveis de motivação do atleta e para uma boa relação entre os dois. 

Por outro lado, a classificação do jogador nos rankings nacionais e internacionais também 

não foi de encontro ao que se pretendia. Entre junho de 2014 e janeiro de 2015, o Hugo 

baixou no ranking nacional de sub 18, passando do nº 38 para o nº94, devido 

principalmente a uma falta de participação em torneios (apenas 4 em 6 meses) por lesão, 

e conquistou apenas 1 ponto ITF ao longo da época. No escalão sénior, não logrou obter 

qualquer ponto ATP, embora esse feito seja ainda bastante difícil para o seu nível, e a 

nível nacional vai conseguir obter ranking pela primeira vez no final do ano (embora não 

se saiba qual), único fator positivo nesta área. 

De modo geral, podemos concluir que embora o balanço não seja negativo, a época 

podia ter sido melhor a nível competitivo. Os momentos positivos deram-se 

principalmente a nível nacional, e os momentos negativos deram-se em provas 

internacionais e no Campeonato Regional de Lisboa de Sub 18, prova mais importante 

da época até ao momento. Existe, portanto, uma margem grande de melhoria que deve 

ser utilizada para continuar a motivar o atleta e o treinador, e para orientar o processo de 

treino, no sentido de continuar a desenvolver níveis cada vez melhores de desempenho e 

de resultado. 
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   3.4. Conclusão 

De forma geral, esta área do relatório de estágio permitiu registar a atividade 

competitiva do Hugo e refletir acerca dos resultados alcançados a nível nacional e 

internacional. Através dessa recolha de dados, podemos afirmar que a época do atleta 

observado podia ter sido melhor a nível competitivo, embora tenham havido também 

algumas provas onde o desempenho foi bastante positivo. 

Por outro lado, a realização desta análise deve contribuir fortemente para um maior 

conhecimento acerca da época do jogador. Em conjunto com a análise do processo de 

treino, estas informações permitem tirar ideias concretas em relação o desempenho do 

jogador ao longo do tempo. Consequentemente, todo o trabalho realizado a este nível 

deve ser realizado sempre, com qualquer atleta, de forma a poder potenciar ao máximo o 

seu rendimento. 

Concluindo, esta área do relatório deve ser lida e analisada em conjunto com as duas 

anteriores, de maneira a adquirir o maior conhecimento possível acerca de tudo aquilo 

que foi realizado através do acompanhamento deste atleta e do seu processo de 

desenvolvimento ao longo do tempo. 
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ÁREA 4: Relação com a Comunidade 

   4.1. Introdução 

A 4ª e última área deste relatório procurou contribuir para um maior enquadramento do 

estagiário na comunidade que a instituição de estágio engloba, através da realização de 

um evento social que permitisse atingir esse objetivo. 

Nesse sentido, o trabalho realizado neste âmbito consistiu na organização realização de 

um torneio social juvenil que englobou a grande maioria dos escalões de formação, a 

nível masculino e feminino.  

Seguidamente serão apresentadas todas as características e todos os detalhes relativos à 

dinamização deste evento. Em primeiro lugar será apresentado o projeto do torneio com 

todos os parâmetros a ele associado, e finalmente será realizado um balanço do evento 

que ajude a retirar as principais conclusões relativas à elaboração do trabalho e à 

contribuição desta área para a realização deste estágio. 

   4.2. Projeto do Evento 

Com o principal objetivo de potenciar e desenvolver o enquadramento com a comunidade 

na qual a instituição de estágio se insere, irá ser realizado um evento de caráter social que 

contribua para a dinamização e formação dos jovens alunos da escola de ténis e de outros 

agentes que façam parte do contexto do clube e participem no seu dia-a-dia. 

Nesse sentido, este projeto apresenta seguidamente uma caracterização fundamentada e 

pormenorizada do evento a realizar: a descrição do evento, os seus objetivos, o 

regulamento e orçamento formulados, as suas formas de divulgação e os procedimentos 

necessários para sua adequada realização. 

 Descrição do evento 

O evento a realizar consiste num torneio de caráter social aberto a todos os jogadores da 

instituição de estágio, sejam eles participantes em aulas de lazer ou em treinos de 

competição, e a atletas de outras escolas convidadas pela mesma.  

A prova está aberta a todos os escalões de formação: Sub8, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 

e Sub18, sendo que dependendo do número de inscrições, estes dois últimos escalões 

podem ser realizados em conjunto. 
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Com data prevista para o fim-se-semana de 18 e 19 de abril de 2015, o torneio faz parte 

de um circuito anual de provas semelhantes realizadas pela escola de ténis, sendo a 3ª 

etapa num conjunto de 3 etapas e uma prova final para os 8 melhores alunos de cada 

escalão. Os 8 melhores jogadores de cada escalão são selecionados através da elaboração 

de um ranking calculado em função dos resultados alcançados ao longo das 3 primeiras 

provas.  

A realização deste trabalho através da organização desta prova foi previamente aprovada 

e apoiada pelos responsáveis da escola de ténis. 

 Objetivos do evento 

Os principais objetivos da realização deste torneio são os seguintes: 

 Motivar todos os alunos para a prática da modalidade e garantir uma experiência 

tenística positiva para todos eles, para que ganhem cada vez mais gosto por este 

desporto e vontade para jogar e treinar cada vez mais. 

 Possibilitar uma experiência de competição em ténis a todos os atletas, 

principalmente aos sujeitos que pouco ou nunca o fizeram. Aos atletas de 

competição, disponibilizar mais um evento onde possam competir uns com os 

outros, e estimulá-los para a realização de mais torneios de nível federado. 

 Promover uma experiência social para todos os alunos e os pais que os 

acompanham, positiva e divertida, que facilite e potencie as relações entre os 

sujeitos e que aumente a dinâmica e o espírito de grupo entre os membros da 

escola. 

 Promover a realização de atividade física e motivar os jovens para um estilo de 

vida ativo e saudável. 

 Possibilitar aos pais ou encarregados de educação dos jovens uma experiência 

onde possam estar em contacto com a modalidade e observar os jogadores em 

contexto competitivo, com o objetivo sensibilizá-los para algumas dificuldades 

que os atletas sentem em eventos deste tipo, de mostrar a contribuição positiva 

deste tipo de provas para a formação desportiva dos jovens e de motivá-los para 

que os integrem mais em contextos de competição. 

 

 Regulamento  
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O Circuito Juvenil MP Ténis 2015 é destinado para todos os atletas da Escola MP Ténis 

(Monsanto e CIF) e de outros Clubes convidados pela Organização, até ao escalão Sub18 

(inclusive). 

O Circuito é composto por 3 etapas/escalão, e um Masters final, sendo que cada atleta só 

se pode inscrever num escalão, por etapa. Na 1ª etapa os atletas têm de se inscrever no 

escalão etário correspondente à idade que irão completar em 2015. 

 Datas Previstas 

 1ª Etapa: 29 e 30 de Novembro 2014 – Sub08, Sub10, Sub12, Sub14 e Sub18; 

 2ª Etapa: 28 Fevereiro e 01 Março 2015 – Sub08, Sub10, Sub12, Sub14 e Sub18; 

 3ª Etapa: 18 e 19 Abril 2015 - Sub08, Sub10, Sub12, Sub14 e Sub18; 

 Masters: 30 e 31 Maio 2015 

Nota: as datas previstas podem sofrer alterações, se necessário. 

 Custo da Inscrição: 5,00€ por atleta/etapa (paga no ato da inscrição, não havendo 

qualquer tipo de reembolso em caso de falta, mesmo avisando, por motivo de doença, 

lesão ou desistência). 

 Dados para Inscrição: Nome da(o) atleta, Data Nascimento (completa), contacto 

telefónico dos Pais e/ou Treinador; Clube que representa.  

Nota: o Encarregado de Educação do atleta (dos Clubes convidados) tem de indicar (por 

escrito, no ato da inscrição) se autoriza, ou não, a publicação da imagem do atleta nos 

canais oficiais da Escola (Site e Facebook). 

 Pontuação (por etapa) 

Vitória Participação Falta Comparência Bónus Vencedor Bónus Finalista 

3 pontos 1 ponto 0 pontos 3 pontos 2 pontos 

Apuram-se para o Masters os 8 atletas/escalão com maior pontuação no conjunto das 3 

etapas.  

Em caso de empate, são aplicados os seguintes critérios: 

 Confronto direto na última etapa; Diferença entre jogos ganhos e perdidos; 

Sorteio. 

 

 Regras Gerais 

- No caso de existirem poucas atletas femininas, estas poderão jogar noutro escalão 

feminino ou no género masculino; 

- No caso anterior, o escalão/género será decidido pela Organização; 



Área 4: Relação com a Comunidade 

96 
 

- Em todos os escalões, serão aplicadas as regras oficiais da modalidade, para os casos 

não mencionados; 

- Serão Juízes-Árbitros do Torneio, os Treinadores da Escola de Ténis do CIF; 

- Será o Diretor do Torneio, o Trein. João Nascimento; 

- Todos os casos omissos serão resolvidos pela Organização do Torneio. 

 

 Regras da competição por escalões 

 

 Circuito Sub08 (nascidos em 2007 e depois)  

- Dimensão dos campos (definida pela ATL): Metade do campo e até à Linha Amarela (2 

jogos por campo); 

- Obrigatória a utilização de bolas de baixa pressão (bolas laranja); 

- Competição em sistema combinado: 1ª Fase – Grupos; 2ª Fase - Eliminação direta: 

- 1ª e 2ª Fase: Super tie-break (até 10 pontos). 

- Os encontros serão disputados com ponto d’ouro (sistema NO-AD); 

- O sistema de jogo poderá sofrer alterações consoante o número de inscrições e das 

condições climatéricas. 

 Circuito Sub10 (nascidos em 2005 e 2006) 

- Dimensão dos campos: Campo inteiro; 

- Obrigatória a utilização de bolas de baixa pressão (bolas verde); 

- Competição em sistema combinado: 1ª Fase – Grupos; 2ª Fase - Eliminação direta: 

• 1 short set (com tie-break aos 4/4); 

- Os encontros serão disputados com ponto d’ouro (sistema NO-AD); 

- O sistema de jogo poderá sofrer alterações consoante o número de inscrições e das 

condições climatéricas. 

 Circuito Sub12 (2004 e 2003), Sub14 (2002 e 2001) e Sub18 (2000 a 1997) 

- Dimensão dos campos: Campo inteiro; 

- Obrigatória a utilização de bolas com pressão normal; 

- Competição em sistema combinado: 1ª Fase – Grupos; 2ª Fase - Eliminação directa: 

- 1 short set (tie-break aos 4/4); 

- Os encontros serão disputados com ponto d’ouro (sistema NO-AD); 

- O sistema de jogo poderá sofrer alterações consoante o número de inscrições e das 

condições climatéricas.  

 

 Orçamento do evento  
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Custos 

 Por Unidade Quantidade Total 

Medalhas 1,39€ 20 medalhas 27,80€ 

Águas 0,32€ 24 garrafas 7,82€ 

Bolas 0,40€ 38 bolas 15,20€ 

Refeições 11€ 4 treinadores 44,00€ 

Total Custos 94,82€ 

Receita 

 Por Unidade Quantidade Total 

 Inscrições 5,00€ 49 inscritos 245,00€ 

Total Receitas 245,00€ 

Balanço Total Esperado +150,18€ 
                    Tabela 36: orçamento do evento 

 Formas de Divulgação 

O torneio começou a ser publicitado aproximadamente duas semanas antes da sua 

realização. Serão utilizadas, essencialmente, 3 formas de divulgação da prova: 

1. Divulgação por email a todos os encarregados de educação dos alunos da escola. 

2. Divulgação por parte dos treinadores durante a semana, nas aulas de ténis, tanto 

aos alunos como aos pais. 

3. Divulgação, no clube e por email, do cartaz publicitário do torneio: 

 

 

Figura 6: cartaz do evento  

 Procedimentos 
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Na seguinte tabela estão apresentadas, por ordem, todas as operações a ser realizadas para 

uma adequada organização do torneio: 

 

Procedimentos Descrição 

Obtenção de Material Garantir a existência de bolas, águas, e medalhas suficientes para a 

realização do torneio. 

Recolha de inscrições As inscrições terminarão na quarta-feira dia 15 de Abril, às 20:00. 

Elaboração dos 

quadros 

A prova, seja qual for o escalão, será constituída por duas fases: 

1. Fase de grupos: realização de grupos de 3 ou 4 atletas, 

passando dois jogadores por grupo. 

2. Fase a eliminar: realização de um quadro de eliminatórias com 

os jogadores que passaram a fase de grupos. O vencedor do 

torneio será o vencedor da fase a eliminar. 

Caso as inscrições não ultrapassem os 5 jogadores em determinado 

escalão, será apenas realizada a fase de grupos, com um grupo de 5 

jogadores, ganhando o atleta com maior número de vitórias. 

Realização da ordem 

de jogos 

Elaboração dos horários dos jogos, em função do número de campos 

disponíveis e das inscrições em cada escalão. 

Realização da prova A prova será realizada no sábado dia 18 de abril e/ou no domingo dia 

19 de abril. 

Atribuição dos mini-

questionários 

Ao longo da prova, serão entregues mini-questionários a uma amostra 

de atletas e encarregados de educação, com o objetivo de possibilitar 

um balanço mais completo da prova e observar se os objetivos foram 

alcançados.* 

Atualização dos 

rankings 

Atribuição de pontos aos jogadores, que contribuem para o ranking do 

circuito, para depois poder selecionar os 8 jogadores por cada escalão 

que participaram no masters, prova final do circuito. 

Tabela 37: procedimentos do evento 

* Nota: Os questionários encontram-se apresentados no balanço do evento. 

   4.3. Balanço do Evento 

 Resultados 

- Sub 08 Misto: 

Final Masculina: Dário Banguedda vs Gilherme Costa. Resultado: 10-0 

Final feminina: Constança Catalão vs Mariana Costa. Resultado: 10-7 

- Sub 10 Misto: 

Final Masculina: João Costa vs Gonçalo Quintela. Resultado: 1-4 

Final feminina: Leonor Catalão vs Luísa Peres. Resultado: 4-1 

- Sub 12 Feminino: 

Vencedora: Julia Baseggio. 3 vitórias, 0 derrotas. 

2ª Lugar: Teresa P. Machado 
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- Sub 12 Masculino: 

Final: Tiago Lacasta vs Carlos Coutinho. Resultado: 4-0 

- Sub 14 Masculino: 

Vencedor: Lourenço R. Silva. 4 vitórias, 0 derrotas. 

2º Lugar: Alexandre Meira 

- Sub 18 Masculino: 

Final: Pedro Rodrigues vs Duarte Vaz Pinto. Resultado: 4-1 

 

 Questionários 

Os resultados dos questionários distribuídos ao longo da prova são os seguintes: 

 Alunos 

Nº de questionários analisados: 15 

Questionário: Alunos 

Tendo em conta a realização da 3ª etapa do Circuito Juvenil MP Ténis, responde 

brevemente às seguintes questões, colocando um círculo à volta da resposta que mais 

concorda com a sua opinião e respondendo de forma breve quando necessário. 

Pergunta Nº de Respostas 

Gostaste do 

Torneio? 

Sim 14 Mais ou 

Menos 

1 Não 0 

Vais querer realizar 

os próximos 

torneios do CIF? 

 

Sim 

13  

Não Sei 

2  

Não 

0 

Vais querer entrar 

em torneios noutros 

clubes? 

 

Sim 

11  

Não Sei 

2 Não  

2 

O que gostaste mais 

neste torneio? 

Pouco tempo de espera entre jogos; jogar ténis com os amigos; 

organização; convívio; competir; diversão. 

O que gostaste 

menos neste 

torneio? 

Condições dos campos; condições das bolas; jogos muito curtos; 

derrota; adversários com estilo de jogo aborrecido;  

Tabela 38: resultados – questionário dos alunos 

 Pais 

Nº de questionários analisados: 7 

Questionário: Pais 

Tendo em conta a realização da 3ª etapa do Circuito Juvenil MP Ténis, responde 

brevemente às seguintes questões, colocando um círculo à volta da resposta que mais 

concorda com a sua opinião e respondendo de forma breve quando necessário. 

Pergunta Nº de Respostas 

Acha que esta 

prova teve utilidade 

para a formação 

desportiva dos 

atletas? 

 

 

Sim 

 

 

7 

 

 

+/- 

 

 

0 

 

 

Não 

 

 

0 
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Vai querer 

inscrever o seu 

filho/filha nos 

próximos torneios 

do CIF? 

 

 

Sim 

 

 

4 

 

 

Não Sei 

 

 

3 

 

 

Não 

 

 

0 

Vai querer 

inscrever o seu 

filho/filha em 

torneios fora do 

CIF? 

 

Sim 

 

4 

 

Não Sei 

 

2 

Não  

1 

O que gosta mais 

nestes torneios? 

Diversão dos filhos; convívio; espírito de competição saudável; 

organização; cada jogador ter feito mais que um jogo. 

O que gosta menos? Tempo de espera entre o jogos; jogos muito curtos. 
Tabela 39: resultados – questionário dos pais 

 Resumo do Evento 

 

 Fatores positivos: 

1. Ordem de jogos não sofreu alterações, havendo apenas pequenos atrasos, que 

não chegaram a prejudicar a organização da prova. Os jogos começaram no 

sábado às 14h00 e terminaram às 20h00, não sendo necessário adiar o torneio 

para domingo. 

2. Não existiram faltas de comparência. 

3. Não se deu nenhum tipo de reclamação ou situação adversa por parte dos 

jogadores ou dos pais. 

4. Satisfação geral por parte dos atletas inscritos. 

5. Excelente trabalho da equipa técnica na arbitragem e acompanhamento dos 

jogos, ajudando os atletas quando necessário e contribuindo para a qualidade 

da prova em termos organizacionais. 

 Fatores negativos: 

1. Número de inscritos reduzido relativamente a algumas etapas passadas. 

2. Número reduzido de raparigas inscritas, impedindo a realização de provas de 

sub 14 e sub 18 femininos. 

3. Presença de aguaceiros provocou um pequeno atraso na ordem de jogos. 

4. Ausência de atividades complementares para proporcionar aos atletas no tempo 

de espera entre jogos. 

De forma geral, o torneio correu tal como previsto e esteve de acordo com todos os 

parâmetros e objetivos estabelecidos no projeto. No entanto, existe sempre alguma 

margem de melhoria, e a realização deste balanço deve contribuir para continuar a 
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desenvolver tudo aquilo que correu da maneira esperada no evento e corrigir os pequenos 

erros existentes, de maneira a que as competições futuras do clube tenham ainda mais 

sucesso. 

   4.4. Conclusão 

Esta área do estágio tinha como objetivo principal potenciar o contacto com a comunidade 

da instituição de estágio. No que a essa meta diz respeito, a realização deste evento 

permitiu não só entrar em contacto com uma quantidade de alunos maior que aquela 

existente nas sessões semanais, como facilitou a interação com outros sujeitos 

pertencentes à comunidade do clube, como os pais e as famílias dos participantes e toda 

a equipa técnica da escola. Consequentemente, o torneio proporcionou também uma 

situação de convívio e interação social entre todos os intervenientes que seria difícil 

realizar noutra situação ou de outra maneira, assumindo assim grande importância na 

dinâmica da escola e contribuindo para o aumento da coesão e do espírito de grupo. 

Por outro lado, o torneio potenciou o desenvolvimento de outra capacidade muito útil 

nesta área: a organização e dinamização de um evento desportivo. Ainda que não tenha 

sido muito grande e tenha tido um caráter social, foram adquiridas capacidades de base 

para a organização e arbitragem de um torneio de ténis, algo que poderá ser muito útil no 

futuro. 

Embora esta área do estágio não assuma uma relação direta com as restantes, a sua 

existência resultou numa experiência positiva a todos os níveis, e contribuiu certamente 

para a continuação do desenvolvimento de capacidades na área do treino desportivo. 
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Considerações Finais 

A realização do estágio e de todas as áreas que o compõem foi sempre orientada pelo 

desejo de atingir o seu principal objetivo: contribuir para a especialização no treino 

desportivo, e neste caso específico para uma especialização na área do ténis. 

A análise detalhada do processo de treino e dos resultados competitivos, a utilidade dos 

procedimentos de investigação científica e o enquadramento com a comunidade da 

instituição de estágio tornaram-se não apenas em partes de um trabalho, mas experiências 

gratificantes, realizadas com gosto e motivação por esta área, e contribuíram certamente 

para a minha formação académica e profissional e para o meu futuro como treinador de 

ténis. 

Nesse sentido, é possível afirmar que o estágio e elaboração deste relatório permitiram 

atingir claramente os objetivos propostos. O trabalho realizado ao longo de este ano letivo 

proporcionou uma aprendizagem ampla e completa sobre o leque de conhecimentos que 

constituem esta área das ciências do desporto. Consequentemente, o balanço de tudo 

aquilo que foi realizado foi claramente positivo, e os conhecimentos e capacidades 

adquiridas são, sem dúvida fundamentais para uma adequada formação em treino 

desportivo. 

Por último, resta desejar, tal como foi dito no início, que a leitura deste documento tenha 

sido tão útil como foi para mim realizá-lo, e que tenha contribuído para uma meta que 

deve ser comum a todos os treinadores, e que me conduziu a mim na elaboração deste 

trabalho: aprender e ser o melhor profissional possível. 
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Glossário 

- Approach: pancada ofensiva de aproximação à rede, com o batimento de direita ou de 

esquerda, realizada dentro do campo. 

- Drill: conjunto de batimentos realizado por dois jogadores com a mesma bola, realizado 

de forma controlada (com objetivos e regras de colocação de bola) ou de forma 

competitiva, correspondente à parte dos pontos onde existe troca de bolas do fundo do 

campo 

- Followthrough: fase de acompanhamento de um batimento no ténis. 

- Grip: pega da na mão da raquete. Corresponde à maneira como um jogagor pega na 

raquete para realizar determinado batimento. 

- Open stance: tipo de apoio (posição dos pés) realizado em pancadas de fundo do campo. 

- PSE: Perceção Subjetiva de Esforço. Ferramenta de quantificação da intensidade de 

treino através da quantificação do esforço dada pelo jogador de forma subjetiva (através 

de uma escala de perceção), não obtendo, portanto, dados fisiológicos e objetivos do 

esforço realizado 

- Slice: batimento de fundo do campo realizado de forma a cortar a bola, produzindo uma 

trajetória retilínea e um ressalto baixo. Normalmente realizado com a pancada de 

esquerda. 

- Topspin: efeito produzido em certos batimentos que faz a bola girar para a frente através 

de uma aceleração de baixo para cima, adotando uma trajetória em arco por cima da rede. 
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ANEXOS 

Área 1 

 Caracterização técnica do atleta 

Direita 

 Fase de Preparação 

Observações: a flexão da perna 

de apoio tem vindo a aumentar 

e melhorar, mas no entanto 

existem situações onde o atleta 

ainda não realiza este ponto 

crítico adequadamente, 

principalmente em bolas 

compridas e pancadas 

defensivas. 

2012 2015 Observações 

 

 

Melhorias na 

amplitude da 

preparação e do 

looping e na 

rotação. Flexão 

das pernas 

continua a ter que 

ser melhorada. 

 

 Fase de aceleração: 

1) Início da fase 

Observações: nada a apontar. 

Execução correta de todos os 

pontos críticos. 

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Preparação por cima, em 

looping 

X  

Braço esquerdo aponta para a 

bola 

X  

Apoios afastados X  

Flexão da perna de apoio X X 

Rotação do tronco (bacia e 

ombros) 

X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Aceleração do braço X  
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2012 2015 Observações 

 

 

Melhoria na 

extensão dos 

membros 

inferiores, na 

aceleração do 

braço e na 

transferência do 

peso do corpo. 

 

2) Ponto de contacto com a bola 

Observações: nada a apontar. 

Execução correta de todos os 

pontos críticos. 

Aproveitamento do peso da 

cabeça da raquete 

X  

Movimento da raquete de 

baixo para a frente e para 

cima 

X  

Extensão dos membros 

inferiores e transferência de 

velocidade de baixo para 

cima 

 

X  

Início da transferência do 

peso do corpo para a frente 

X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Á frente do corpo X  

Cotovelo por trás do pulso X  

Pulso em hiperextensão X  

Extensão dos membros 

inferiores  

X  

Cotovelo perto do tronco X  
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2012 2015 Observações 

 

 

Melhoria geral na 

maioria dos 

aspetos. 

 

 Fase de acompanhamento 

Observações: por vezes a 

raquete termina o movimento 

abaixo do ombro, algo que 

condiciona a altura e topspin da 

direita; e o atleta ainda pode 

melhorar na transferência do 

peso do corpo para a frente, 

através de apoios mais fortes 

que permitam dar mais 

potência e estabilidade à 

pancada. 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

Observações 

Braço esquerdo ajuda no 

equilíbrio 

X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Raquete mantém-se em 

aceleração e termina na 

zona do ombro contrário 

X X 

Rotação interna do braço e 

pronação do antebraço: 

X  

Pulso mantém-se em 

extensão 

X  

Continuação da 

transferência do peso do 

corpo para a frente 

X X 



 

110 
 

  

O grande objetivo 

continua a ser o 

aumento da 

transferência do 

peso do corpo 

para a bola e uma 

melhoria nos 

apoios. 

 

Esquerda:  

 Fase de Preparação 

Observações: a flexão da perna 

de apoio tem vindo a aumentar 

e melhorar, mas no entanto 

existem situações onde o atleta 

ainda não realiza este ponto 

crítica adequadamente, 

principalmente em bolas 

compridas e pancadas 

defensivas. 

 

2012 2015 Observações 

 

 

Ligeira 

melhoria na 

flexão dos 

membros 

inferiores. 

 

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Preparação por cima, em 

looping, com máxima 

amplitude 

X  

Apoios afastados X  

Flexão da perna de apoio X X 

Rotação do tronco (bacia e 

ombros) 

X  
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 Fase de aceleração: 

3) Início da fase: 

Observações: nada a apontar. 

Execução correta de todos os 

pontos críticos. 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

Observações 

 
 

Melhoria geral 

em todos os 

aspetos. 

 

4) Ponto de contacto com a bola 

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Aceleração dos braços, sendo 

o esquerdo o dominante 

X  

Aproveitamento do peso da 

cabeça da raquete 

X  

Movimento da raquete de 

baixo para a frente e para 

cima 

X  

Extensão dos membros 

inferiores e transferência de 

velocidade de baixo para 

cima 

X  

Início da transferência do 

peso do corpo para a frente 

X  
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Observações: nada a apontar. 

Execução correta de todos os 

pontos críticos. 

 

2012 2015 Observações 

  

Melhoria geral 

em todos os 

aspetos. 

 

 Fase de acompanhamento 

Observações: o atleta cai por 

vezes para trás, podendo 

melhorar na transferência do 

peso do corpo para a frente, 

através de apoios mais fortes 

que permitam dar mais 

potência e estabilidade à 

pancada. 

 

2012 2015 Observações 

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Á frente do corpo X  

Cotovelo esquerdo por trás do 

pulso esquerdo 

X  

Pulso esquerdo em 

hiperextensão 

X  

Extensão dos membros 

inferiores 

X  

Os dois cotovelos perto do 

tronco 

X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Raquete mantém-se em 

aceleração e termina por 

cima do ombro contrário: 

X  

Rotação interna do braço e 

pronação do antebraço 

esquerdos 

X  

Pulso esquerdo mantém-se 

em extensão 

X  
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O atleta continua 

a cair um pouco 

para trás, mas o 

pé esquerdo já 

avança para a 

frente, prova de 

que a 

transferência do 

peso do corpo 

melhorou. 

 

Serviço 

 Fase de Energia 

Observações: nada a apontar. 

Execução correta de todos os 

pontos críticos. 

 

 

 

 

 

 

 Backswing: 

Observações: nada a apontar. 

Execução correta de todos os 

pontos críticos. 

 

Transferência do peso do 

corpo para a frente, 

avançando o pé esquerdo 

X X 

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Cabeça da raquete a apontar 

para cima 

X  

Elevação do ombro do braço 

de lançamento 

X  

Braço direito a 90° com o 

tronco 

X  

Extensão e rotação do tronco X  

Flexão dos membros 

inferiores 

X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Rotação externa máxima do 

braço 

X  
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 Ponto de contacto com a bola 

Observações: nada a apontar. 

Execução correta de todos os 

pontos críticos. 

 

 

 

 

 

 Fase de acompanhamento 

Observações: o Hugo 

melhorou muito na execução 

da rotação interna do braço, 

aspeto fundamental para 

atingir um bom nível no 

serviço. 

 

Volley de direita 

 Fase de Preparação 

Observações: os volleys são 

talvez o maior ponto fraco do 

Hugo. Neste momento, ainda 

fica muito de frente na 

preparação do volley e não 

existe simetria entre os dois 

braços, ficando o braço 

esquerdo demasiado para trás 

e causando por vezes 

desequilíbrio. 

Aceleração dos segmentos de 

baixo para cima 

X  

Extensão dos membros 

inferiores 

X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Rotação do ombro sobre o 

ombro contrário 

X  

Pronação de forma de forma 

promover o alinhamento da 

raquete necessário 

X  

Salto X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Braço esquerdo ajuda no 

equilíbrio 

X  

Rotação interna do braço e 

pronação do antebraço 

X  

Posição arabesca para ajudar 

no equilíbrio 

X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Ligeira rotação do tronco X X 

Split-step X  

Cordas viradas para a bola X  

Braço esquerdo ajuda no 

equilíbrio 

X X 

Preparação sem amplitude X  
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 Ponto de contacto com a bola: 

Observações: por vezes o 

ponto de contacto encontra-se 

demasiado atrasado, 

provocando falta de controlo, 

falta de contacto visual com a 

bola e menos capacidade de 

bloquear a bola com sucesso. 

 

 

 Fase de acompanhamento 

Observações: nada a apontar. 

Execução correta de todos os 

pontos críticos. 

 

Volley de esquerda 

 Fase de Preparação 

Observações: o Hugo, ao 

contrário do volley de direita, 

por vezes roda demasiado o 

tronco, assumindo uma 

posição demasiado lateral e 

ficando às vezes quase de 

costas, algo que prejudica o 

equilíbrio na pancada e a 

posterior transferência do peso 

do corpo para a frente. Por 

outro lado, a raquete encontra-se às vezes ligeiramente virada para cima, fazendo com 

que a pancada se realize com algum backspin, algo que apenas deve ser utilizado em 

situações excepcionais. 

 Ponto de contacto com a bola: 

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Braço direito semi-fletido X  

Avanço da perna esquerda 

para a frente e transferência 

do peso do corpo para a bola 

X  

Ponto de contacto em linha 

com o ombro não dominante 

X X 

Braço esquerdo ajuda no 

equilíbrio 

X  

Cabeça da raquete levantada X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Acompanhamento curto ou 

nulo 

X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Ligeira rotação do tronco X X 

Split-step X  

Cordas viradas para a bola X X 

Braço esquerdo agarra no 

coração da raquete 

X  

Preparação sem amplitude X  
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Observações: por vezes a 

perna direita cruza com a 

esquerda em vez de avançar 

apenas para a frente (como 

consequência da rotação 

exagerada do tronco na fase 

anterior) e ponto de contacto 

com a bola realiza-se 

demasiado perto do corpo e 

desalinhado com os ombros. 

 Fase de acompanhamento 

Observações: nada a apontar. 

Execução correta de todos os 

pontos críticos. 

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Braço direito semi-fletido X  

Avanço da perna direita para 

a frente e transferência do 

peso do corpo para a bola 

X X 

Ponto de contacto em linha 

com o ombro dominante 

X X 

Braço esquerdo ajuda no 

equilíbrio 

X  

Cabeça da raquete levantada X  

Ponto Crítico Faz  Não Faz 

Acompanhamento curto ou 

nulo 

X  
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 Caracterização semanal e diária dos treinos ao longo do período de estágio 

Semana: 13/10 a 19/10 

 Objetivo Geral da Semana: Treino da velocidade de reação e capacidade 

de aceleração em conjugação com treino de apoios nas pancadas de fundo; 
Objetivo Geral da Semana:  

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira     

3ª Feira     

4ª Feira     

5ª Feira Controlo de bola; capacidade de aceleração; velocidade de 

reação; apoios nas pancadas de fundo; serviço 

 Não houve sessão.  

6ª Feira Treino competitivo: pontos com e sem serviço. Preparação 

para a competição. 

 Capacidade aeróbia; força resistente da zona 

média (CORE). 

 

Sábado Não houve sessão devido a torneio. - Não houve sessão devido a torneio. - 

 

Semana: 20/10 a 26/10 

 Objetivo Geral da Semana: Treino do “jogo de pés” (velocidade e 

coordenação dos membros inferiores); pancadas ofensivas (approach);  
Objetivo Geral da Semana:  

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Folga devido a torneio no dia anterior. - Folga devido a treino anterior. - 

3ª Feira Jogo de pés; capacidade aeróbia em conjugação com 

consistência das pancadas de fundo. 

 Força resistente dos membros inferiores e 

capacidade aeróbia. 

 

4ª Feira Velocidade; treino específico do “approach” e integração 

em situação de jogo; serviço. 

   

5ª Feira Capacidade aeróbia em conjugação com consistência das 

pancadas de fundo; situações de jogo em competição. 

   

6ª Feira Treino competitivo: jogo formal.    
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Sábado     

 

Semana: 27/10 a 2/11 

 Objetivo Geral da Semana: Treino das pancadas ofensivas do meio 

campo para a frente.  
Objetivo Geral da Semana:  

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Esquemas de consistência e controlo e colocação de bola.    

3ª Feira Folga - Folga - 

4ª Feira Treino específico de “approach” e jogo de rede.    

5ª Feira Treino competitivo e treino intervalado de potência 

aeróbia. 

   

6ª Feira Treino competitivo: jogo formal.    

Sábado Não houve sessão devido a torneio. - Não houve sessão devido a torneio. - 

 

Novembro: 

Semana: 3/11 a 9/11 

 Objetivo Geral da Semana: Treino das pancadas ofensivas do meio 

campo para a frente.  
Objetivo Geral da Semana:  

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Jogo de rede.    

3ª Feira Controlo e colocação de bola; jogo ofensivo do meio 

campo para a frente. 

   

4ª Feira Aquecimento para a competição.    

5ª Feira Treino competitivo: pontos com constrangimentos táticos.    

6ª Feira Aquecimento para a competição.    

Sábado Não houve sessão devido a torneio. - Não houve sessão devido a torneio. - 
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Semana: 10/11 a 16/11 

 Objetivo Geral da Semana: Treino das pancadas ofensivas do meio 

campo para a frente. Preparação para competição. 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino de velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Velocidade em regime anaeróbio lático; Esquemas de 

consistência e controlo e colocação de bola; 2º serviço. 

Hugo: 5; 

Vasco: 6 

 Hugo:8; 

Paulo: 8 

3ª Feira Velocidade em regime anaeróbio lático; controlo de bola 

com padrões táticos; serviço e 2ª bola; resposta 

Hugo:5; 

Vasco: 6 

 Hugo:8; 

Paulo: 8 

4ª Feira Velocidade; treino competitivo Hugo: 3; 

Vasco: 4,5 

 Hugo:7; 

Paulo: 8,5 

5ª Feira Esquemas de consistência e controlo e colocação de bola; 

jogo de rede; 2º serviço e resposta. 

Hugo: 6,5 

Vasco: 6 

 Hugo: 8,5 

6ª Feira Treino de Competição. Hugo:6 

Vasco:6 

Treino de Recuperação Hugo: 0 

Paulo: 2 

Sábado Não houve sessão devido a torneio. - Não houve sessão devido a torneio.  

 

Semana: 17/11 a 23/11 

 Objetivo Geral da Semana: Recuperação de lesão. Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino de velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Não houve sessão devido a lesão (contratura no 

quadricípite direito) 

- Não houve sessão devido a lesão (contratura 

no quadricípite direito). 

- 

3ª Feira Não houve sessão devido a lesão (contratura no 

quadricípite direito). 

-  Hugo: 8 

Paulo: 6 

4ª Feira Não houve sessão devido a lesão (contratura no 

quadricípite direito). 

-  Hugo: 7 

Paulo: 6,5 

5ª Feira Regresso aos treinos. Sessão de 1 hora. Controlo de bola Hugo: 2 

Vasco: 2 

 Hugo:6 

Paulo:7,5  
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6ª Feira Exercícios de controlo de bola e padrões de jogo. Treino 

de jogo de rede. 

Hugo:5 

Vasco:5 

 Hugo: 5 

Paulo: 6 

Sábado Exercícios de controlo de bola e padrões de jogo. Treino 

de jogo de rede. 

Hugo:5 

Vasco:5 

Não houve sessão.  

 

 

Semana: 24/11 a 30/11 

 Objetivo Geral da Semana: Gestão do treino em função da lesão na 

cartilagem costal. Diminuição da carga com o objetivo de recuperar da 

lesão.  

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino de velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Não houve sessão devido a lesão (microtraumatismo na 

cartilagem costal). 

- Não houve sessão devido a lesão 

(microtraumatismo na cartilagem costal). 

- 

3ª Feira Não houve sessão devido a lesão (microtraumatismo na 

cartilagem costal). 

- Não houve sessão devido a lesão 

(microtraumatismo na cartilagem costal). 

- 

4ª Feira Controlo de bola. 30 minutos. Regresso aos treinos. 

Gestão em função da lesão. 

Hugo: 1 

Vasco 1 

Não houve sessão. - 

5ª Feira Controlo de bola com padrões táticos. Jogo de rede. 

Gestão em função da lesão.  

Hugo: 

Vasco: 4 

Não houve sessão. -  

6ª Feira Não houve sessão (férias em Moçambique). - Não houve sessão (férias em Moçambique). -  

Sábado Não houve sessão (férias em Moçambique). - Não houve sessão (férias em Moçambique). - 

 

Semana: 01/12 a 07/12: Moçambique (Campeonatos Nacionais e Férias) 

 Objetivo Geral da Semana: Recuperação e preparação para a 

competição. Depois da competição o atleta entrará em período de férias. 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino de velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 



 

121 
 

2ª Feira Nenhum objetivo específico. Treino com caráter lúdico 

com os colegas de Moçambique. 

- Não houve sessão. - 

3ª Feira Nenhum objetivo específico. Treino com caráter lúdico 

com os colegas de Moçambique. 

- Não houve sessão. - 

4ª Feira Nenhum objetivo específico. Treino com caráter lúdico 

com os colegas de Moçambique. 

- Não houve sessão. - 

5ª Feira Nenhum objetivo específico. Treino com caráter lúdico 

com os colegas de Moçambique. 

- Não houve sessão. -  

6ª Feira Nenhum objetivo específico. Treino com caráter lúdico 

com os colegas de Moçambique. 

- Não houve sessão. -  

Sábado Não houve sessão devido a torneio. - Não houve sessão. - 

 

Semana: 08/12 a 14/12: Moçambique (Campeonatos Nacionais e Férias) 

 Objetivo Geral da Semana: Realização dos Campeonatos Nacionais e 

descanso. 

Objetivo Geral da Semana: Recuperação após os jogos e 

descanso. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. - 

3ª Feira Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. - 

4ª Feira Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. - 

5ª Feira Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. -  

6ª Feira Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. -  

Sábado Não houve sessão devido a torneio. - Corrida de recuperação e alongamentos. - 

 

Semana: 15/12 a 21/12: Moçambique (Férias) 

 Objetivo Geral da Semana: Descanso. O jogador não pega na raquete. Objetivo Geral da Semana: Descanso. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Não houve sessão. -  - 
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3ª Feira Não houve sessão. - Não houve sessão. - 

4ª Feira Não houve sessão. - Não houve sessão. - 

5ª Feira Não houve sessão. - Não houve sessão. - 

6ª Feira Não houve sessão. - Não houve sessão. - 

Sábado Não houve sessão. - Não houve sessão. - 

 

Semana: 22/12 a 28/12 

 Objetivo Geral da Semana: Início da pré-epoca. Aumento do volume e, 

consequentemente, da carga de treino. Trabalho técnico-tático geral. 

 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino de velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Manhã: Drills. Exercícios de controlo de bola. Hugo:5 

Vasco:7 

No campo. Hugo: 4 

Paulo: 4 

Tarde: 1 hora. Drills. Exercícios de controlo de bola. Hugo: 3 

Vasco:5 

3ª Feira Manhã: Drills. Exercícios de controlo de bola. Hugo:6 

Vasco:8,5 

 Hugo:5 

Paulo:6 

Tarde: 1 hora. Treino intervalado de potência aeróbia. Hugo:8,5 

Vasco:8,5 

4ª Feira Manhã: Exercícios gerais com balde de bolas. Hugo: 9,5 

Vasco:9 

 Hugo:6 

Paulo:4 

Tarde: folga (Natal) - 

5ª Feira Folga (Natal) - Folga (Natal) - 

6ª Feira Manhã: Drills. Exercícios de controlo de bola. Hugo:6 

Vasco: 9 

 Hugo:6 

Paulo:4 

Tarde: treino competitivo. Sets. Hugo:5 

Vasco:7 

Sábado Drills. Exercícios de controlo de bola. Hugo:8 

Vasco:8,5 

 Hugo: 9 

Sábado:7 

 



 

123 
 

Semana: 29/12 a 04/01 

 Objetivo Geral da Semana: Início da pré-epoca. Aumento do volume e, 

consequentemente, da carga de treino. Trabalho técnico-tático geral. 

 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino de velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Manhã: Drills. Exercícios de controlo de bola. Hugo:7 

Vasco:7 

Não houve sessão devido a fisioterapia. Hugo:  

Paulo:  

Tarde: Exercícios gerais com balde de bolas. Hugo: 8,5 

Vasco:8 

3ª Feira Manhã: Velocidade de reação e aceleração. Treino 

intervalado de potência aeróbia.  

Hugo:6 

Vasco:5 

Não houve sessão devido a fisioterapia. Hugo: 

Paulo: 

Tarde: Drills. Exercícios de controlo de bola. Hugo:8 

Vasco:,5 

4ª Feira Manhã: treino competitivo. Sets. Hugo: 8 

Vasco:7 

Não houve sessão devido a fisioterapia. Hugo: 

Paulo: 

Tarde: folga (Véspera de ano novo) - 

5ª Feira Folga (Dia de ano novo) - Folga (Natal) - 

6ª Feira Manhã: Não houve sessão (descanso devido a dores no 

pé). 

-  Hugo:4 

Paulo: 4 

Tarde: Drills. Exercícios de controlo de bola. Hugo:8 

Vasco:8,5 

Sábado Treino competitivo. Sets. Hugo:7 

Vasco:8 

 Hugo: 4 

Paulo: 
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Semana: 05/01 a 11/01: 

 Objetivo Geral da Semana: trabalho de pré-época, preparação para 

primeiras competições do ano. 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira 3 horas: drills e exercícios de controlo de bola (primeiras 

2 h). Situações de jogo em competição (última hora). 

Hugo: 9 

Vasco: 9 

 Hugo:7 

Paulo:5 

3ª Feira 1 hora: drills e exercícios de controlo de bola. Hugo:7 

Vasco:9 

 Hugo:9,5 

Paulo:8,5 

4ª Feira Drills e exercícios de controlo de bola; pontos com 

repetição de padrões táticos. 

Hugo:8 

Vasco:8,5 

 Hugo:8 

Paulo: 4,5 

5ª Feira Aquecimento para competição. 1 hora. Hugo:3 

Vasco: 5 

 Hugo:8 

Paulo:8 

6ª Feira 3 horas. Treino competitivo. Sets e situação de jogo em 

competição. 

Hugo: 8 

Vasco:8 

 Hugo:7 

Paulo:6 

Sábado Não houve sessão (devido a torneio) - Não houve sessão (devido a torneio) - 

 

Semana: 12/01 a 18/01: 

 Objetivo Geral da Semana: Final do trabalho de pré-epoca e preparação 

para o primeiro torneio internacional do ano. 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 
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2ª Feira Drills e trabalho específico de aspetos técnico-táticos para 

o piso da competição. 

Hugo: 7 

Vasco: 8,5 

Musculação. Hugo:9 

Paulo:6 

3ª Feira Treino competitivo com jogador de outro clube. Hugo: 7 

Vasco:8 

Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:9 

Paulo:8 

4ª Feira Drills e trabalho específico de aspetos técnico-táticos 

(jogo de rede). 

Hugo:8 

Vasco:8 

Musculação. Hugo:6 

Paulo: 6,5 

5ª Feira Manhã: Drills e treino intervalado de potência aeróbia. Hugo:9 

Vasco: 9 

Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:7 

Paulo: 7 

Tarde: treino competitivo. Sets. Hugo: 10 

Vasco:9,5 

6ª Feira Não houve sessão (devido a viagem). - Não houve sessão (devido a viagem). - 

Sábado Manhã: 2 horas. Coordenação e movimentação para 

adaptação ao piso. Drills e trabalho de serviço e resposta. 

Vasco: 8 Não houve sessão. - 

Tarde: 1h. Drills com deslocamentos. Pontos com serviço. Vasco: 8 

Domingo Manhã: 2h e 30’. Movimentação. Trabalho de mudanças 

de direção e jogo do meio campo para a frente. Set com 

parceiro de treino estrangeiro. 

Vasco: 9 Não houve sessão. - 

Tarde: 1h. Aquecimento e set. Vasco: 8 

 

Semana: 19/01 a 25/01: 

 Objetivo Geral da Semana: manutenção do ritmo competitivo. Trabalho 

de alguns aspetos que falharam nos jogos para o próximo torneio. 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Não houve sessão (devido a jogo). - Não houve sessão. - 

3ª Feira Não houve sessão (devido a viagem). - Não houve sessão.  

4ª Feira Não houve sessão (descanso).  Não houve sessão.  

5ª Feira Drills e exercícios de controlo de bola. Hugo:7 

Vasco: 8 

Musculação. Hugo:8 

Paulo:6,5 

6ª Feira Treino de aspetos técnico-táticos específicos: jogo de rede 

e mudanças de direção. 

Hugo:8,5 

Vasco:8 

Musculação. Hugo:7 

Paulo:6 



 

126 
 

Sábado Treino competitivo. Sets. Hugo:9 

Vasco: 9 

Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:6 

Paulo:6 

 

 

 

Semana: 26/01 a 01/02: 

 Objetivo Geral da Semana: manutenção do ritmo competitivo. Trabalho 

de alguns aspetos que falharam nos jogos para o próximo torneio (terra 

batida). 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Não houve sessão (folga por jogo no domingo). - Não houve sessão (folga por jogo no 

domingo). 

- 

3ª Feira Drills e exercícios de controlo de bola, específicos para 

terra batida. 

Hugo:4 

Vasco:6 

Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:6 

Paulo:6 

4ª Feira Drills e trabalho específico de aspetos técnico-táticos ; 

pontos com e sem serviço. 

Hugo:4 

Vasco:6 

Musculação. Hugo: 4 

Paulo: 6 

5ª Feira 30’. Sessão interrompida por lesão (inflamação no dedo) Hugo:1 

Vasco: 1 

Musculação. Hugo:9 

Paulo:8 

6ª Feira Não houve sessão (devido a lesão). - Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:6 

Paulo:5 

Sábado Não houve sessão (devido a lesão) - Não houve sessão. - 

 

Semana: 02/02 a 08/02: 

 Objetivo Geral da Semana: recuperação da lesão e regresso aos treinos. Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 
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2ª Feira 45’. Sessão interrompida por lesão (inflamação no dedo). Hugo:2 

Vasco:1 

Musculação (pernas). Hugo:6 

Paulo:5 

3ª Feira Não houve sessão (devido a lesão). - Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:8 

Paulo:7,5 

4ª Feira Não houve sessão (devido a lesão). - Trabalho no ginásio (pernas). Hugo:8 

Paulo:8 

5ª Feira Não houve sessão (devido a lesão). - Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:7 

Paulo:6 

6ª Feira Não houve sessão (devido a lesão). - Musculação. Hugo:6,5 

Paulo: 5 

Sábado Não houve sessão (devido a lesão). - Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo: 9 

Paulo:8,5 

 

Semana: 09/02 a 15/02: 

 Objetivo Geral da Semana: recuperação da lesão e regresso aos treinos. Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira 1h. Regresso aos treinos. Controlo de bola. Hugo:4 

Vasco:5 

Não houve sessão (devido a fisioterapia) - 

3ª Feira Não houve sessão (devido a recomendação de 

fisioterapeuta). 

- Musculação e resistência de base. Hugo:7 

Paulo:5,5 

4ª Feira 1h. Continuação da recuperação do ritmo de treino. 

Controlo de bola. 

Hugo:2 

Vasco: 5 

Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:7,5 

Paulo:7 

5ª Feira Não houve sessão (devido a lesão). - Musculação Hugo:7 

Paulo:6 

6ª Feira Não houve sessão (devido a lesão). - Avaliações no campo: movimentação Hugo: 6 

Paulo:5,5 

Sábado Não houve sessão (devido a lesão). - Circuito de resistência anaeróbia (ginásio) Hugo:9 

Paulo:7 
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Semana: 16/02 a 22/02: 

 Objetivo Geral da Semana: preparação para a competição do próximo 

fim-de-semana. 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade, tendo em conta torneio no próximo 

fim-de-semana. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Não houve sessão (devido a lesão). - Musculação (membros inferiores) Hugo:8 

Paulo:6 

3ª Feira 1h. Controlo de bola e regresso aos treinos. Monitorização 

da dor no dedo. 

Hugo:6 

Vasco:4 

Movimentação e velocidade (com elástico). Hugo:8 

Paulo:7 

4ª Feira 2h. Drills e trabalho específico de aspetos técnico-táticos: 

jogo de fundo e rede. 

Hugo:4 

Vasco: 8 

Treino no ginásio. Hugo:8 

Paulo:5,5 

5ª Feira Trabalho específico de aspetos técnico-táticos e treino 

competitivo (tie-breaks). 

Hugo:7 

Vasco:8 

Treino no campo (velocidade e 

movimentação). 

Hugo:8 

Paulo:7 

6ª Feira Treino competitivo (sets). Hugo:8 

Vasco:8 

Não houve sessão (devido a viagem) - 

Sábado Não houve sessão (devido torneio). - Não houve sessão (devido torneio). - 

 

Semana: 23/02 a 01/03: 

 Objetivo Geral da Semana: ajuste de alguns erros e pormenores 

observados em competição, e preparação para o torneio do próximo fim-

de-semana, segundo torneio future no Algarve. 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade, tendo em conta torneio no próximo 

fim-de-semana. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Drills e controlo de bola. Ajustes em tendo em conta o 

desempenho no jogo do fim-de-semana.  

Treino do primeiro serviço. 

Hugo:8 

Vasco:8 

Musculação. Treino condicionado por 

pequenas dores na coxa e na mão (tentar não 

piorar por causa do torneio). 

Hugo:4 

Paulo:4 

3ª Feira Drills e exercícios com sitações de jogo no fundo do 

campo e na rede. Ajustes em tendo em conta o 

desempenho no jogo do fim-de-semana.  

Treino do primeiro serviço. 

Hugo:7 

Vasco:9 

Musculação. Treino condicionado por 

pequenas dores na coxa e na mão (tentar não 

piorar por causa do torneio). 

Hugo:4 

Paulo:4 
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4ª Feira Controlo de bola e treino competitivo. Pontos sem serviço 

condicionados e tie-breaks. 

Hugo:8 

Vasco: 8,5 

Musculação. Treino condicionado por 

pequenas dores na coxa e na mão (tentar não 

piorar por causa do torneio). 

Hugo:4 

Paulo:4 

5ª Feira Treino competitivo. Sets Hugo:9 

Vasco:9 

Treino no campo (velocidade e 

movimentação). Treino condicionado por 

pequenas dores na coxa e na mão (tentar não 

piorar por causa do torneio). 

Hugo:8 

Paulo:7 

6ª Feira 1h. Controlo de bola com objetivo de tirar carga de treino 

para o torneio, sem perder o contacto com a bola e 

raquete. 

Hugo:6 

Vasco:5 

Não houve sessão (devido a viagem). - 

Sábado Não houve sessão (devido a torneio). - Não houve sessão (devido a torneio). - 

 

Semana: 02/02 a 08/03: 

 Objetivo Geral da Semana: ajuste de alguns erros e pormenores 

observados em competição, e preparação para o torneio do próximo fim-

de-semana, último torneio future no Algarve. 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade, tendo em conta torneio no próximo 

fim-de-semana. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira 3h Drills, controlo de bola, e trabalho de deslocamentos e 

jogo de pés em campo. Ajustes tendo em conta o 

desempenho no jogo do fim-de-semana.  

Treino do primeiro serviço. 

Hugo: 10 

Vasco: 10 

Recuperação. Corrida e alongamentos Hugo:3 

Paulo:3 

3ª Feira Treino competitivo. Pontos condicionados com padrões e 

situações de jogo no fundo do campo e de subida à rede. 

Hugo: 7 

Vasco:8,5 

Não houve sessão (devido a fisioterapia).  

4ª Feira Treino com dois parceiros. Sets e pontos condicionados 

entre os três atletas. 

Hugo: 6 

Vasco: 8 

Ginásio (musculação de membros superiores) Hugo:4 

Paulo:- 

5ª Feira Treino competitivo. Sets. Hugo: 5 

Vasco: 8 

Treino no campo (velocidade) Hugo: 7 

Paulo:- 

6ª Feira 1h. Controlo de bola com objetivo de tirar carga de treino 

para o torneio, sem perder o contacto com a bola e 

raquete. 

Hugo: 5 

Vasco: 6 

Não houve sessão (devido a viagem). - 

Sábado Não houve sessão (devido a torneio). - Não houve sessão (devido a torneio). - 
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Semana: 09/03 a 15/03: 

 Objetivo Geral da Semana: manutenção do ritmo competitivo, para 

preparar da melhor forma os seguintes torneios.  

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira Não houve sessão (folga). - Não houve sessão (folga). - 

3ª Feira Treino competitivo. Set. Trabalho de apoios na direita e 

treino do segundo serviço. 

Hugo: 3 

Vasco:3 

Ginásio (musculação). Hugo: 4 

Paulo: 3,5 

 

4ª Feira Drills, controlo de bola, e trabalho de deslocamentos e 

jogo de pés em campo. 

Hugo: 7 

Vasco: 8 

Ginásio (musculação). Hugo: 6 

Paulo: 3,5 

5ª Feira Treino competitivo. Drills, controlo de bola, e trabalho de 

deslocamentos e jogo de pés em campo. Set 

Hugo: 7 

Vasco: 8 

Treino no campo (velocidade). Hugo: 7 

Paulo: 6 

6ª Feira Treino competitivo. Sets com 3 parceiros de treino e de 

equipa. Preparação para o jogo de Sábado. 

Hugo: 7 

Vasco: 7 

Ginásio (musculação). Hugo:6  

Paulo:6 

Sábado Não houve sessão (devido a torneio). - Não houve sessão (devido a torneio). - 

 

Semana: 16/03 a 22/03: 

 Objetivo Geral da Semana: desenvolvimento de alguns ajustes nas 

pancadas de fundo e na subida à rede. Manutenção do ritmo competitivo.  

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira 2 h e meia. Trabalho de jogo de pés e de apoios nas 

pancadas de fundo. Drills e exercícios de controlo de bola 

no fundo do campo. 

Hugo: 5 

Manecas: 6 

Não houve sessão (indisposição). - 
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3ª Feira Drills e exercícios de controlo de bola no fundo do campo. 

Pontos sem serviço para manter o estímulo competitivo. 

Hugo: 7 

Manecas: 7 

Musculação de tronco e membros inferiores. Hugo: 6 

Paulo: 4 

 

4ª Feira Drills e exercícios de controlo de bola. Treino do primeiro 

e segundo serviço. 

Hugo: 6 

Manecas: 6,5 

Musculação de membros inferiores. 

 

Hugo: 5 

Paulo: 4,5 

5ª Feira Treino competitivo. Jogos de serviço com 

condicionamentos. Pontos com padrão inicial no fundo do 

campo. 

Hugo: 8 

João: 5 

Treino no campo. Velocidade e 

deslocamentos. 

Hugo: 7 

Paulo: 6 

6ª Feira Treino competitivo. Sets. Hugo: 6 

Manecas: 5  

Treino no ginásio. Recuperação ativa. Hugo: 4 

Paulo: 3 

Sábado Não houve sessão (devido a torneio). - Não houve sessão (devido a torneio). - 

 

 

Semana: 23/03 a 29/03: 

 Objetivo Geral da Semana: Microciclo competitivo. Torneio durante a 

semana e no fim-de-semana. 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa muscular 

e treino da velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos PSE Sessão Treino fora do Campo: objetivos PSE 

Sessão 

2ª Feira 1h. Controlo de bola, recuperação ativa e manutenção do 

contacto com a raquete para o torneio. 

Hugo: 3 

Nandes: 2 

Não houve sessão. Hugo:  

Paulo:  

3ª Feira Drills e controlo de bola. Treino competitivo (sets). Hugo: 2 

Manecas: 4 

Musculação de tronco e membros inferiores. Hugo: 5 

Paulo: 5 

 

4ª Feira Drills e exercícios de controlo de bola. Treino do primeiro 

e segundo serviço. 

Hugo: 3  

Manecas: 4 

Recuperação ativa. 

 

Hugo: 2 

Paulo: 3 

5ª Feira Drills e controlo de bola. Ajuste de alguns aspetos que 

falharam no jogo da manhã. 

Hugo: 6 

João: 5 

Treino no campo. Velocidade e 

deslocamentos. 

Hugo: 6 

Paulo: 5,5 

6ª Feira Treino competitivo. Sets. Hugo: 5 

Manecas: 5  

Musculação de membros superiores e tronco. Hugo: 4 

Paulo: 4 
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Sábado Não houve sessão (devido a torneio). - Não houve sessão (devido a torneio). - 

 

 

Semana: 30/03 a 5/04: 

 Objetivo Geral da Semana: Preparação para o 

Campeonato de África de Sub 18 

Objetivo Geral da Semana: Aumento da massa 

muscular e treino da velocidade. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos Treino fora do Campo: objetivos 
2ª Feira Não houve sessão (folga). Não houve sessão (folga). 

3ª Feira Drills e exercícios de controlo de bola. Trabalho 

de consistência das pancadas de fundo. 

Musculação de tronco e membros inferiores. 

4ª Feira Drills e exercícios de controlo de bola. Trabalho 

de consistência das pancadas de fundo em 

situações ofensivas e defensivas. 

Treino do approach  e subidas à rede. 

Treino no campo: velocidade e agilidade. 

5ª Feira Pontos com padrões técnico-táticos, com e sem 

serviço.Sets. 

Recuperação ativa. 

6ª Feira Não houve sessão (devido a viagem). Não houve sessão (devido a viagem). 

Sábado Manhã: Drills e exercícios de controlo de bola e 

adaptação ao piso e aos campos. 1 hora. 

Treino de velocidade de reação e do CORE. 

Tarde: Treino competitivo. Pontos com atleta 

estrangeiro. 1 hora. 

Domingo Não houve sessão (devido a torneio). Não houve sessão (devido a torneio). 
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Semana: 06/04 a 12/04: 

 Objetivo Geral da Semana: Pontuar para o 

ranking ITF no Campeonato de África de Sub 

18 

Objetivo Geral da Semana: Recuperação depois dos 

jogos e dos treinos. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos Treino fora do Campo: objetivos 
2ª Feira Não houve treino (devido a torneio). Recuperação e trabalho do CORE. 

3ª Feira Não houve treino (devido a torneio). Recuperação e trabalho do CORE. 

4ª Feira Não houve treino (devido a torneio). Recuperação e trabalho do CORE. 

5ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Não houve treino (devido a lesão: inflamação na região 

lombar). 

6ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Não houve treino (devido a lesão: inflamação na região 

lombar). 

Sábado Não houve treino (devido a viagem). Não houve treino (devido a viagem). 

 

Semana: 13/04 a 19/04: 

 Objetivo Geral da Semana: Recuperação da 

lesão e trabalho específico de aspetos técnico-

táticos, com incidência nas subidas à rede. 

Objetivo Geral da Semana: Treino para a recuperação 

da lesão. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos Treino fora do Campo: objetivos 
2ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Não houve treino (devido a lesão: inflamação na região 

lombar). 

3ª Feira Drills e exercícios de controlo de bola. Regresso 

aos treinos. 

Ginásio. Treino de recuperação da lesão (CORE). 

4ª Feira Drills e trabalho específico de aspetos técnico-

táticos. 

Ginásio. Treino de recuperação da lesão (CORE). 

5ª Feira 1h. Controlo de bola e séries de combinações 

técnico-táticas de fundo do campo e subida à 

rede. 

Ginásio. Treino de recuperação da lesão (CORE). 
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6ª Feira Controlo de bola e séries de combinações 

técnico-táticas de fundo do campo e subida à 

rede. 

Ginásio. Treino de recuperação da lesão (CORE). 

Sábado Drills e treino intervalado de potência aeróbia. Ginásio. Treino de recuperação da lesão (CORE). 

 

 

 

Semana: 20/04 a 26/04: 

 Objetivo Geral da Semana: Recuperação da 

Lesão 

Objetivo Geral da Semana: Recuperação da Lesão 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos Treino fora do Campo: objetivos 
2ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Ginásio. Treino de recuperação da lesão (CORE). 

3ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Ginásio. Treino de recuperação da lesão (CORE). 

4ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Ginásio. Treino de recuperação da lesão (CORE). 

5ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Ginásio. Treino de recuperação da lesão (CORE). 

6ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Ginásio. Treino de recuperação da lesão (CORE). 

Sábado Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Não houve sessão. 

 

Semana: 27/04 a 03/05: 

 Objetivo Geral da Semana: Recuperação da 

Lesão 

Objetivo Geral da Semana: Recuperação da Lesão 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos Treino fora do Campo: objetivos 
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2ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores. 

3ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

4ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

5ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

6ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

Sábado Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Não houve sessão. 

 

Semana: 05/05 a 10/05: 

 Objetivo Geral da Semana: Recuperação da 

Lesão 

Objetivo Geral da Semana: Recuperação da Lesão 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos Treino fora do Campo: objetivos 
2ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores. 

3ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

4ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

5ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

6ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

Sábado Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Não houve sessão. 
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Semana: 11/05 a 17/05: 

 Objetivo Geral da Semana: Recuperação da 

Lesão 

Objetivo Geral da Semana: Recuperação da Lesão 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos Treino fora do Campo: objetivos 
2ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores. 

3ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

4ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

5ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

6ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

Sábado Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Não houve sessão. 

 

Semana: 18/05 a 24/05: 

 Objetivo Geral da Semana: Regresso aos 

treinos. Trabalho técnico geral sem grande 

carga, que facilite o contacto do atleta com a 

bola e com a raquete. 

Objetivo Geral da Semana: Treino de resistência e 

força em função da lesão. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos Treino fora do Campo: objetivos 
2ª Feira Regresso aos treinos. Exercícios gerais com 

baldes de bolas. 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores. 

3ª Feira Regresso aos treinos. Exercícios gerais com 

baldes de bolas. 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

4ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

5ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 
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6ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

Sábado Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Não houve sessão. 

 

Semana: 25/05 a 31/05: 

 Objetivo Geral da Semana: Regresso aos 

treinos. Trabalho técnico geral sem grande 

carga, que facilite o contacto do atleta com a 

bola e com a raquete. 

Objetivo Geral da Semana: Treino de resistência e 

força em função da lesão. 

Dia da Semana Treino no Campo: objetivos Treino fora do Campo: objetivos 
2ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores. 

3ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

4ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

5ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

6ª Feira Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Treino de resistência aeróbia e força em função da 

lesão. Continuação do trabalho das semanas anteriores 

Sábado Não houve treino (devido a lesão: inflamação na 

região lombar). 

Não houve sessão. 
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Área 2 

 Dinâmica da carga das semanas das 20 semanas incluídas na investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 10 a 16 de novembro

Hugo Paulo

0

100

200

300

400

500

600

700

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 17 a 23 de novembro

Hugo Vasco

0

200

400

600

800

1000

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 10 a 16 de novembro

Hugo Vasco

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 17 a 23 de novembro

Hugo Paulo



 

139 
 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 24 a 30 de novembro

Hugo Vasco

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 24 a 30 de novembro

Hugo Paulo

NÃO REALIZOU PREPARAÇÃO FÍSICA DEVIDO 
À LESÃO E FÉRIAS.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 1 a 7 de dezembro

Hugo Vasco

NÃO AVALIADO PORQUE ESTAVA EM 
MOÇAMBIQUE. TREINO COM CARÁCTER 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 1 a 7 de dezembro

Hugo Paulo

NÃO AVALIADO PORQUE ESTAVA EM 
MOÇAMBIQUE. TREINO COM CARÁCTER 
LÚDICO



 

140 
 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 8 a 14 de dezembro

Hugo Vasco

SEMANA DE COMPETIÇÃO. NÃO TREINOU.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 8 a 14 de dezembro

Hugo Paulo

SEMANA DE COMPETIÇÃO. NÃO TREINOU.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 15 a 21 de dezembro

Hugo Vasco

FÉRIAS.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 15 a 21 de dezembro

Hugo Paulo

FÉRIAS.



 

141 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 22 a 28 de dezembro

Hugo Manhã Vasco Manhã Hugo Tarde Vasco Tarde

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 22 a 28 de dezembro

Hugo Paulo

0

200

400

600

800

1000

1200

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 29 de dezembro a 4 de janeiro

Hugo Manhã Vasco Manhã Hugo Tarde Vasco Tarde

0

50

100

150

200

250

300

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 29 de dezembro a 4 
de janeiro

Hugo Paulo



 

142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 5 a 11 de janeiro

Hugo Vasco

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 5 a 11 de janeiro

Hugo Paulo

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado Domingo

Ténis: 12 a 18 de janeiro

Hugo Manhã Vasco Manhã Hugo Tarde Vasco Tarde

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 12 a 18 de janeiro

Hugo Paulo



 

143 
 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 19 a 25 de janeiro

Hugo Vasco

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 26 de janeiro a 1 de fevereiro

Hugo Vasco

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 19 a 25 de janeiro

Hugo Paulo

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 26 de janeiro a 1 de 
fevereiro

Hugo Paulo



 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 2 a 8 de fevereiro

Hugo Paulo

0

20

40

60

80

100

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 2 a 8 de fevereiro

Hugo Vasco

0

50

100

150

200

250

300

350

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 9 a 15 de fevereiro

Hugo Vasco

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 9 a 15 de fevereiro

Hugo Paulo



 

145 
 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 16 a 22 de fevereiro

Hugo Vasco

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 16 a 22 de fevereiro

Hugo Paulo

0

200

400

600

800

1000

1200

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 23 de fevereiro a 1 de março

Hugo Vasco

0

100

200

300

400

500

600

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 23 de fevereiro a 1 
de março

Hugo Paulo



 

146 
 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 2 a 8 de março

Hugo Vasco

0

200

400

600

800

1000

1200

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 9 a 15 de março

Hugo Vasco

0

100

200

300

400

500

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 2 a 8 dde março

Hugo Paulo

0

100

200

300

400

500

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 9 a 15 de março

Hugo Paulo



 

147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 16 a 22 de março

Hugo Vasco

0

100

200

300

400

500

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 16 a 22 de março

Hugo Paulo

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Ténis: 23 a 29 de março

Hugo Vasco

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

Preparação Física: 23 a 29 de março

Hugo Paulo


