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APRESENTAÇÃO  

A preparação física dos atletas é um aspeto fundamental na prática de qualquer modalidade 

desportiva, em qualquer dos escalões, desde a formação ao alto rendimento. Uma boa preparação 

física, bem planeada e cuidada, contribui de forma clara para a obtenção de bons resultados 

desportivos e também, e provavelmente ainda mais importante, para a longevidade do atleta. 

Assim, torna-se particularmente importante dotar os treinadores desportivos das várias 

modalidades, os técnicos de exercício físico e os professores de Educação Física das noções básicas 

da preparação física, ilustradas através de exemplos de boas práticas. Desta forma, os vários 

agentes desportivos poderão tornar-se mais conscientes da importância da preparação física e 

incluir esta vertente no trabalho desenvolvido com os seus atletas. 

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

professores de Educação Física e todas as pessoas que se interessarem por esta temática, reunimos 

um painel de formadores com experiências relacionadas com a preparação física em contextos 

diversificados. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

24 e 25 novembro de 2020 

20h – 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. António Sotero e Rui Cardoso (120 minutos) 

- Avaliação da condição física.  

- A importância da força na performance e redução do risco de lesão. 

- Estratégias de intervenção e acompanhamento da fisioterapia e preparador físico. 

- Considerações sobre a recuperação e reabilitação, Return-To-Play. 
  

2. Eduardo Oliveira (60 minutos) 

Monitorização das cargas de treino nos desportos coletivos 
 

3. Rúben Brito (60 minutos) 

Modelo e Abordagem de potenciamento e desenvolvimento físico para jovens Atletas na 

pré-época. 
 

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

António Manuel Gomes Sotero 

 Licenciatura em Ciências do Desporto na Universidade da Beira Interior 

 Mestrado em Ciências do Desporto - Treino Desportivo na Universidade da Beira Interior 

 Crossfit Level 2 Trainer 

 Coach Sotero: Head Coach 

 YPSI Strength Training Program Design 

 Formações complementares na área desportiva 

 
Eduardo Oliveira 

 Doutoramento em Ciências do Desporto 

 Mestrado em Treino de Alto Rendimento Desportivo 

 Treinador de atletas olímpicos na modalidade de Remo Pequim 2008 e Londres 2012 

 Fisiologista e coordenador do Gabinete de Otimização Desportiva do Futebol Profissional SC Braga 

 2013-2016 

 Fisiologista no Boavista FC da equipa de futebol profissional em 2016-2017 

 Fisiologista na Equipa Técnica da equipa principal de futebol do FC Porto 2017-2020 

 
Rúben Brito 

 Técnico de Exercício Físico desde 2011, direcionado para o treino personalizado, em Exercício Clínico 

e performance. 

 Preparador físico e coordenador do departamento de análise de rendimento e performance do 

clube Desportivo da Cova da Piedade (CDCP) desde 2018. 

 Com um historial longo ligado ao desporto e alto rendimento, mais especificamente ao Futebol, 

levou à escolha da interrupção da Licenciatura em Ciência do Desporto (FMH) para uma breve 

passagem, pelo Reino Unido como atleta.  

 A busca pelo melhoramento e aprofundamentos nas capacidades científicas e profissionais 

culminaram na especialização do Personal Training nível 2 e Fitness Instrutor nível 3 (2014). 

 O processo de aprendizagem e investimento é uma constante, estando a terminar a uma 

especialização em Strength and Conditionig pela Internacional Sports Science Association (ISSA)  

 Quanto ao momento profissional, o foco está direcionado para a marca pessoal Bionix, tendo em 

vista o melhoramento da saúde pública e com programas de potenciamento de Atletas. 

 A ciência do exercício e desportiva são as grandes áreas de interesse pessoal, mas divide-se pelo 

gosto e estudo das áreas sociais e de comportamento humano. 

  Acredita que a evolução da ciência se dá, quando as uniões das mais distintas áreas se conjugam ao 

ceticismo e pensamento crítico, em prol de novas ideias, que consequentemente trarão novas 

abordagens e resultados. 

 Formações Complementares: 

o Treino de Integração Neuromuscular 

o Velocity  Based Training  

o  Metabolismo e Fisiologia Cardiorrespiratória 

o Functional Circuit Specialist (UK) 
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Rui Cardoso 
 Licenciado em Fisioterapia pela ESS Dr. Lopes Dias 

 Pós-graduação em exercício e Fisioterapia Desportiva 

 Pós-graduação em terapia manual avançada 

 Fisioterapeuta Fisio Beira  

 Fisioterapeuta equipa principal Boa Esperança Futsal 

 
 
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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