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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. 

Os Desportos de Contacto não são exceção. No entanto, pelas suas particularidades, têm por base 

uma preparação física que assume, também, alguma especificidade. 

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

todas as pessoas que se interessarem por esta temática, reunimos formadores com experiências 

relacionadas com a preparação física em diferentes desportos de contacto, procurando dotar os 

participantes de conhecimentos que lhes permitam melhorar as suas práticas profissionais e 

desportivas, nomeadamente no que se refere à relevância do treino funcional, à otimização do 

tempo de treino e ao treino de transferência. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

5 e 7 de abril de 2021 

20h30 – 22h30 (4 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s); 

 Diretores Técnicos 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Henrique Rocha (90 minutos) 

Treino Funcional: ferramenta de excelência para o treino de transferência, otimizando o 

tempo de treino 

 

2. Sofia Sá Cachada (90 minutos) 

O treino funcional no Judo: divertido, prático e adequado para todos 

 

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

Henrique Rocha 

 Licenciado em Ed. Física 

 Mestre em Ciências do Desporto 

 Formador da World Rugby 

 Diretor da formação da Federação de Rugby 

 Selecionador nacional sub 17, sub 18, Sub 19 . 

 Treinador da seleção nacional Sénior 

 Professor de Ed. Física AE Gaia Nascente 

 

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 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 35€* 

 

* Por cada inscrição paga, 1€ reverte para o Projeto Futebol de Rua 

 

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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