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APRESENTAÇÃO  

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

professores de Educação Física, está subordinada ao tema “Nutrição Desportiva”.  

Durante esta formação, um painel de oradores com currículos relevantes em áreas bastante 

diversificadas abordará esta temática, apresentando a forma como abordam as questões da 

nutrição nas suas práticas profissionais. Serão abordados conteúdos relacionados com noções 

básicas e boas práticas de nutrição desportiva, bem como os distúrbios alimentares em atletas. 

Todos estes aspetos assumem particular relevância para todos os agentes desportivos, pelo que 

esta formação constitui uma oportunidade de reflexão e aprendizagem que poderá, em termos 

futuros, potenciar processos de treino e de acompanhamento dos atletas. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em E-learning 

2 e 3 de dezembro 2020 • 20h00 – 22h30 (5 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s); 

 Professores de Educação Física (grupos de recrutamento 260 e 620); 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. João Gonçalves (60 minutos) 

Antidopagem 

 

2. Mafalda Militão (60 minutos) 

Psicologia Alimentar: Estratégias de Mudança de Comportamento  

 

3. Pedro Dias (60 minutos) 

O controlo do peso num atleta 
 

4. Rita Lima (60 minutos) 

O essencial da suplementação desportiva para atletas: tipo de suplementos, finalidade e real 

eficácia 
  

O tempo restante destina-se à resposta a breves apresentação e conclusão da formação e a 

períodos alargados de questões colocadas pelos participantes. 
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FORMADORES 

João Gonçalves 
 Pós-graduação em Medicina do Exercício e desporto. 

 Pós-graduação Medicina e Reabilitação no futebol. 

 Enfermeiro Centro de Medicina Desportiva do Porto e Padroense FC. 

 Responsável Controlo Dopagem, Autoridade Antidopagem de Portugal. 

 
 Mafalda Militão 

Psicóloga clínica e do aconselhamento, membro da OPP (CP:24699). Desenvolve um projeto de 

psicologia alimentar, que tem por objetivo, ajudar as pessoas a sentirem-se melhor com a sua imagem e 

o seu corpo. Através de uma abordagem, centrada na mudança de comportamento.  

O foco está na identidade e motivações do paciente, na forma como se relaciona com a alimentação e 

como se alimenta. Nas sessões, para além de planos alimentares personalizados, têm acesso a 

estratégias, que promovem uma reeducação alimentar e sobretudo, uma forma diferente de viver. O 

principal pressuposto, é que o sucesso de um plano alimentar deve ser encarado como uma 

consequência e não como um ponto de partida.  

Anteriormente trabalhou no hospital de St. Ann´s Hospital, em Londres, no departamento de 

perturbações alimentares. Em Portugal, trabalhou na EPBJC, onde criou e conduziu vários projetos de 

desenvolvimento de competências pessoais, sociais e comunicacionais com alunos, realizou 

acompanhamento individual, orientação vocacional de alunos e foi corresponsável pelo processo de 

seleção de professores. Durante alguns anos, conciliou a psicologia com a profissão de assistente de 

bordo.  

Os seus hobbies são surf e o skate. Pratica um estilo de vida saudável, de bem-estar físico e psicológico, 

leve feliz e organizado. 

 

Pedro Dias 

 Atleta Olímpico de Judo 

 3º Lugar no Campeonato da Europa 

 3º Lugar no Campeonato da Europa Sub 23 

 5º Campeonato do Mundo Universitário 

 Licenciado em Gestão e Administração Desportiva 

 Mestrando em Organização das Entidades Desportivas 

 5º Dan 

 Diretor Desportivo de Judo do Sport Algés e Dafundo   

 

Rita Lima 

Nutricionista, licenciada em Ciências da Nutrição desde 2015, pela Faculdade de Ciências da Nutrição e 

Alimentação da Universidade do Porto. Desde que concluiu a sua formação académica, a sua principal 

área de intervenção foi a nutrição desportiva e emagrecimento, tendo atuado em ginásios, clubes de 

futebol, judo e natação. É também membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas e frequentou diversos 

cursos de nutrição no desporto.  
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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. 

      

 

 

mailto:formacaodesportiva2020@gmail.com

