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APRESENTAÇÃO  

Esta formação, destinada a treinadores das várias modalidades e técnicos de exercício físico, está 

subordinada ao tema “Desporto Sénior”. 

Numa sociedade cada vez mais envelhecida, urge promover o aumento da qualidade de vida de 

todas as pessoas, nomeadamente as com idades mais avanças. Nesse sentido, torna-se fulcral 

promover a atividade física por esse segmento de pessoas, contribuindo para uma melhoria das 

suas condições de vida. Durante esta formação, um painel de oradores apresentará diferentes 

exemplos de boas praticas na promoção da atividade física por seniores.  

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em E-learning 

13, 14 e 15 de outubro de 2020 

20h – 22h (6 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s). 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. João Pedro Sousa e Jorge Bravo (90 minutos) 

A prescrição de exercício físico para a população sénior.  
  

2. Ana Rita Matias (60 minutos) 

Intervenção aquática nos seniores: perspetiva inclusiva 

 

3. Marco Batista (60 minutos) 

Benefícios, recomendações e estratégias do treino na 3.ª idade 
 

4. Francisco Estêvão (60 minutos) 

Aqua Seniores - Aula, Avaliação e Alegria. 

 

O tempo restante destina-se à resposta a questões colocadas pelos participantes. 

 

 

 

 

 
 



 
 

FORMAÇÃO DESPORTIVA |CERTIFICAÇÃO 

FORMADORES 

Ana Rita Matias 
Licenciou-se em Educação Especial e Reabilitação na Faculdade de Motricidade Humana da 

Universidade de Lisboa. Iniciou a sua atividade profissional como Psicomotricista em 1999, com 

bebés no meio aquático. Desde então foi desenvolvendo a sua prática neste meio e fora dele, 

passando por diferentes contextos, tais como a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, grupo 

Solinca, Grupo Holmes Place, a Fundação Renascer e a Associação Crescer com Sentido. 

Realizou o mestrado em Psicologia Educacional no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, e 

diversificou a formação formando-se como instrutora de Pilates (pela Body Control e Pilates 

Institute) e realizando o curso pós-graduado em Terapia Aquática em Valens (Suiça). 

É membro da Associação Portuguesa de Psicomotricidade, da International Graphonomics Society e 

da Asociación Iberoamericana de Educación Acuática Especial e Hidroterapia. Reconhecida como 

perita pelo Fórum Europeu de Psicomotricidade (FEP), desempenhou, nesta organização funções de 

delegada portuguesa na comissão de educação. 

É autora do livro “Psicomotricidade no meio aquático na 1ª infância” e formadora convidada em 

diversas conferências especializadas. 

Atualmente é Professora Auxiliar no Departamento de Desporto e Saúde da Universidade de Évora. 

 
João Paulo Brites de Sousa 

 Professor Auxiliar da Universidade de Évora, Licenciado em Fisioterapia pela Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Lisboa (Portugal) 

 Mestre em Ciências da Fisioterapia pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de 
Lisboa (Portugal) 

 Doutorado em Motricidade Humana na Especialidade de Comportamento Motor pela Faculdade 
de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa (Portugal) 

 Desde 2000 que está inserido na prática privada de reabilitação desportiva, fisioterapia músculo-
esquelética e fisioterapia em meio aquático 

 Como docente Universitário, a partir de 2007, lecciona na áreas de anatomia, cinesiologia, 
biomecânica e traumatologia desportiva 

 Já participou como formador nos cursos de treinador de Vela e de Rugby.  
 

Jorge Bravo 
 Professor Auxiliar na Universidade de Évora 
 Licenciado em Educação Física e Desporto pela Universidade de Évora (Portugal) 
 Mestre em Health and Physical Activity pela University of Southern Denmark (Dinamarca) 
 Doutorado em  Rendimento Desportivo pela Universidad de Extremadura (Espanha) 
 Atual formador da Associação de Futebol de Évora para os cursos de treinador de futebol e 

futsal 
 Treinador de Rugby Grau III com experiência como treinador principal em escalões de sub-18 e 

seniores. 

 
Francisco Estêvão 

Licenciado em Gestão e administração de Marketing IPAM. 

Licenciando FADEUP, Ciências Desporto. 

CEO Portugal Aquatraining 

Certificação de Gestão de Equipas - Centro de Formação Profissional para a Qualidade (CEQUAL). 

Certificação Gestão de eventos. 
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Formador internacional de atividades aquáticas. 

10 anos de experiência na CMM/Matosinhos Sport, como organizador de eventos. 

Principais eventos: 

2013 COLOR RUN, 1.ª color run da Europa foi em Matosinhos. 

2013 15 ANOS MANZ, comemoração dos 15 anos Manz com a apresentação de novos programas Les 

mills. 

2013 BEACH RUN MATOSINHOS, corrida de atletismo de 10 km e caminhada de 5 km, sobre a costa 

de Matosinhos. 

2012 SUMMER DAYS. Piscina artificial, escorregas aquáticos, aulas de fitness e rituais de 

relaxamento. Promover os serviços da empresa em plena marginal de forma gratuita. 

2012 CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE FITNESS, 22ª edição transportada agora para Matosinhos, 

com novos recursos, novas estruturas organizativas e novas capacidades de potencialização do 

evento. 

2006 MEGAS AULAS de atividades aquáticas. Aulas temáticas, com encenação especial. O objetivo é 

dinamizar o lado social entre sócios e dar a conhecer o serviço aos convidados. 

2007 PÔE-TE A MEXER NA PRAIA. Atividades gratuitas para combater o sedentarismo nas praias e 

promover prática desportiva. 

2008 PORTUGAL FELLINGS - Atividades desportivas, como aula de aeróbica, aula de hidroginástica na 

praia com coreografia especial de apoio a seleção nacional de futebol. 

2009 Lançamento oficial em Portugal de ZUMBA. Modalidade que viria a tornar -se referência no 

mundo do fitness. 

2010 1000 CRIANÇAS, 1000 SORRISOS,1000 PRESENTES. Evento de cariz solidário, em que o objetivo 

era reunir 1000 presentes devidamente embrulhados. Em troca do gesto, oferta de atividades de 

diversão, desportivas e de animação gratuitamente. 

2011 JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO, 2000 crianças de várias cidades da Galiza e do norte de Portugal, 

encontram se para disputar a fase final de várias modalidades: futebol, basquetebol, natação, etc... A 

fase final decorreu durante uma semana em Matosinhos 

Desde 2015 até 2020: Organização Congress Aqua Exercise 

 
Marco Batista 

 Fundador e gerente do estúdio de bem-estar físico MB -Time to Move Better. 
 Licenciado em Desporto (FCDEF-UP/ FADEUP), pós-graduado em Psicomotricidade (INSPSIC) e 

especializado em Reabilitação e medicina do exercício (FMUP).  
 Tem um passado ligado ao Desporto e ao exercício desde muito cedo, na prática desportiva 

(basquetebol - vice campeão nacional jr. 3x3, representante UP; Futsal - campeão distrital 
seniores).  

 No seu percurso profissional, foi treinador Cadetes A e B do F. C. Porto, preparador e 
recuperador físico nos plantéis seniores do Lusitano F.C. e C.F.União Lamas, bem como do 
plantel Jr do S. L. Benfica (Gaia), seleção Fut. sub 14 do Porto e recuperador físico das seleções 
(futebol, basquetebol, andebol e voleibol) do Município do Porto nos jogos do Eixo Atlântico.  

 Exerceu a função de técnico de exercício físico e de diretor técnico num ginásio, durante uma 
década. 

 Possui vasta experiência na prescrição e orientação de programas de exercício em populações 
saudáveis, com patologias músculo-esqueléticas e no alto rendimento. 

 Preletor convidado IPDJ Porto, e CMDP, nas temáticas da ergonomia laboral.  
 Formações complementares em pilates clínico, exercício clínico, terapias miofasciais, 

eletroestimulação e bandas neuromusculares. 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 

Treinadores, Técnicos de Exercício Físico e 
Professores de Educação Física 

35€ 

 

 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@formacaodesportiva.pt 

 

 

APOIOS E PARCERIAS 

  

  

  
 

 

APOIAMOS 

 

 

 

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