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APRESENTAÇÃO  

O Bullying é uma forma de violência reiterada que afeta muitas crianças e jovens. 

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

professores de Educação Física, vamos abordar a temática do Bullying e as suas relações com o 

Desporto: o bullying vivido no desporto, o desporto como forma de prevenção e combate do 

bullying. 

Todos estes aspetos assumem particular relevância para todos os que contribuem para a educação 

de crianças e jovens, sejam professores, treinadores ou técnicos de exercício físico. Assim, esta 

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

potenciar o acompanhamento dos jovens atletas. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em E-learning 

18, 20 e 22 de janeiro de 2021 

20h – 22h (6 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s); 

 Professores (todos os grupos de recrutamento). 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Formação Desportiva 

Carlos Neto (60 minutos) 

2. O Judo (con)vence o bullying 

Joaquim Guerreiro (60 minutos) 

3. Bullying no desporto em ambiente escolar 

Vera de Melo (60 minutos) 

4. Inclusão no Desporto 

António Rosado (60 minutos) 

5. O Judo na luta contra o Bullying 

Sofia Sá Cachada (60 minutos) 

6. Bullying no Desporto 

Miguel Nery (60 minutos) 
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FORMADORES 

António Rosado 
Professor Catedrático da Faculdade de Motricidade Humana (FMH), Universidade de Lisboa. É 
membro do Laboratório de Psicologia do Desporto e do Exercício e Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Psicologia do Desporto. Está envolvido em vários estudos relacionados com o 
desenvolvimento de modelos e métodos na área da pedagogia e psicologia do desporto. Os seus 
interesses de investigação actuais incluem a robustez mental no desporto, inclusão através do 
desporto, e desenvolvimento de competências de vida no desporto. É autor de vários livros,  
capítulos de livros e artigos em revistas da especialidade. Entre os livro publicados destacam-
se  Métodos e Técnicas de Investigação qualitativa (com Isabel Mesquita e Carlos Colaço. Cruz-
Quebrada: FMH-UTL Edições, 2012), Pedagogia do Desporto  (com Isabel Mesquita. Lisboa: FMH-
UTL, 2002), e e Bullying in Youth Sports Training: New perspectives and practical strategies(com 
Miguel Nery, Carlos Neto e Peter K. Smith. Routledge, 2020). 

 
Carlos Neto 

Professor Catedrático na Faculdade de Motricidade Humana (FMH), Universidade de Lisboa. É o 
representante português da International Play Association (IPA) e o coordenador do Mestrado em 
Desenvolvimento Infantil da FMH. Foi fundador da Associação Portuguesa de Educação Física. Entre 
1998 e 2013 foi coordenador da equipa de Lisboa do projecto internacional TMR Network 
ProjectNature and Prevention of Bullying: the causes and nature of bullying and social exclusion in 
schools, and ways of preventing them. Colaborou também com várias universidades de Língua 
Portuguesa como consultor. É autor de vários livros, tais como Jogo e Desenvolvimento da 
Criança,Motricidade e Jogo na Infância, Tópicos em desenvolvimento na Infância e adolescência, 
e Bullying in Youth Sports Training: New perspectives and practical strategies (com Miguel Nery, 
António Rosado e Peter K. Smith. Routledge, 2020). 

 
Joaquim Manuel da Costa Guerreiro 

 Licenciado em Professores do Ensino Básico – variante de Educação Física – pelo Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo  

 Mestrado em Treino Alto Rendimento Desportivo pela Faculdade de Desporto da Universidade 
do Porto (FADEUP) 

 Pós Graduado em Gestão das Organizações – Ramo Gestão Pública – pela Associação de 
Politécnicos do Norte (APNOR) 

 Curso do INA – Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP) 
 Curso de Treinador de Judo – Grau III – Federação Portuguesa de Judo 
 6.º Dan de Judo 

 
Miguel Nery 

É psicólogo e investigador. As suas áreas de interesse são a psicologia clínica e do desporto, bullying, 
jogo, motricidade infantil e desporto. Doutorado em Motricidade Humana, na área científica de 
Psicologia e Comportamento Motor, é autor de Bullying in Youth Sports Training: New perspectives 
and practical strategies (com Carlos Neto, António Rosado e Peter K. Smith. Routledge, 2020). É 
Gestor de Projecto do "Desporto sem Bullying" (Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de 
Lisboa), e participa no projecto Safeguarding Children in Sports (Conselho da Europa/União 
Europeia) na qualidade de especialista nacional. É membro da Sociedade Portuguesa de Psicologia 
Clínica, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e da Sociedade Portuguesa de Psicologia do 
Desporto. Desenvolve a sua atividade clínica em consultório privado. É Coordenador da Investigação 
da Faculdade de Ciências da Saúde e Desporto da Universidade Europeia, e docente nas 
Licenciaturas em Psicologia e Ciências do Desporto e Actividade Física.  
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Sofia Sá Cachada 

 Licenciada em Ciências do Desporto – ramo de Desporto para Populações especiais – pela 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

 Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário pela Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. 

 Apresenta onze anos de experiência no trabalho com bebés, crianças, jovens e adultos em 
diversos contextos na área da Educação Física, Natação e Judo.  

 Especializou o seu trabalho no Judo e na Educação Física com crianças dos 3 aos 5 anos, dando 
aulas e treinos a partir destas idades 

 Formadora na área da Educação Física e do Desporto em geral, com especialização nas áreas do 
Judo e dos Desportos de Combate para Educadores, Professores do Primeiro Ciclo, futuros 
Profissionais do Desporto, Professores de Educação Física e Treinadores.  

 Colabora, desde 2014, com a Escola de Judo Nuno Delgado, com experiência em projetos sociais 
destinados a crianças e jovens.  

 Escola de Judo Nuno Delgado – Coordenadora dos Projetos Sociais a nível nacional. 
 Assistente convidada no Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro  
 Curso de Treinador de Judo – Grau II – Federação Portuguesa de Judo. 
 Cinto Negro – 2º Dan de Judo 
 

Vera de Melo 

Com formação superior em Psicologia pela Universidade de Lisboa, Vera de Melo conta com 16 anos 

de experiência em consultoria de recursos humanos. É especialista em procurar e identificar 

profissionais com talento, e a desenhar e a implementar soluções de desenvolvimento e formação 

de pessoas. Com um perfil pautado pelo sentido de inovação e espírito crítico, tem incrementado 

processos de mudança organizacional em empresas públicas e privadas. 

Paralelamente, desde cedo desenvolveu a sua paixão em lidar com pessoas, contando com mais de 

uma década e meia de experiência em intervenção psicológica com crianças e adultos. Com uma 

experiência muito diversificada em contexto clínico, Vera de Melo tem também sólida experiência 

em contexto escolar onde interveio com crianças, adolescentes, suas famílias, pessoal docente e não 

docente. Em escolas desempenhou várias funções, trabalhou como psicóloga, mediadora e 

professora em diversos concelhos, Amadora, Odivelas, Sintra, Torres Vedras, Lisboa, Moita, etc. 

Empreendedora nata, criou a SET GOALS, empresa que dirige. Escreveu dois livros, Como Sobreviver 

a um chefe Idiota, Um manual para aprender a lidar e a ultrapassar as adversidades no seu ambiente 

de trabalho e Recomeçar, um guia para lidar com o mundo em mudança e é um dos dez coautores 

portugueses, dos 117 do livro Liderança da Alta Gestão em Tempos de Crise. 

Colabora com vários órgãos de comunicação social, foi comentadora residente do Programa de 

Cristina e agora  comentadora residente do Programa Você na TV na TVI e no Dia de Cristina. 
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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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