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APRESENTAÇÃO  

A mente do atleta é um dos principais fatores de sucesso, pelo que importa compreender a forma 

como pode ser promovido o sucesso do atleta, mantendo o equilíbrio entre o trabalho físico e o 

trabalho mental. 

Neste sentido, o Coaching pode assumir-se como uma forma de potenciar o trabalho realizado 

pelos atletas, nomeadamente no que se refere à sua motivação intrínseca. 

Nesta formação, que está integrada num ciclo de formações organizadas em parceria com o 

Município de Ourém, reunimos dois formadores que irão partilhar os seus conhecimentos sobre 

esta área. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

2 e 3 de novembro de 2021 – 20h30 - 22h30 (4 horas) 

 

ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Jorge Silvério (120 minutos) 

A Mente do Atleta e o Rendimento Desportivo 

 

2. Sérgio Guerreiro (120 minutos) 

Coaching e Motivação de atletas e equipas 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores Desportivos 

 Técnicos de Exercício Físico 

 Diretores Técnicos 
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FORMADORES 

Jorge Silvério 

 Licenciado em Psicologia pela Universidade do Porto 

 Pós-Graduação em Desordens da Ansiedade e do Humor pelas Universidades de Maastricht 

e Oxford 

 Primeiro Mestre em Portugal em Psicologia do Desporto, na Universidade do Minho. 

 Doutorado em Psicologia do Desporto, na Universidade do Minho. 

 Detentor do Certificado Europeu de Psicologia. 

 É Embaixador para a Ética no Desporto no âmbito do Plano Nacional para a Ética no 

Desporto promovido pela Secretaria de Estado do Desporto e Juventude. 

 É autor de cerca de uma centena de publicações em revistas e livros nacionais e 

internacionais destacando-se o seu livro “Como ganhar usando a cabeça” atualmente em 6ª 

edição. 

 Desde Dezembro 2015, é Psicólogo da Seleção Nacional de Futsal que ficou em 4º lugar no 

Mundial da Colômbia em 2017 e foi Campeã Europeia em 2018 em Liubliana. 

 É Psicólogo e Consultor de vários atletas Portugueses e estrangeiros (Campeões do Mundo, 

Campeões Europeus, Campeões Europeus Universitários e medalhados Olímpicos), e de 

treinadores e equipas de várias modalidades. 

 No âmbito da sua intervenção na melhoria do rendimento tem trabalhado não só com 

atletas, mas também com artistas e executivos. 

 É autor de cerca de uma centena de publicações em revistas e livros nacionais e 

internacionais destacando-se o seu livro “Como ganhar usando a cabeça” atualmente em 6ª 

edição. 

 Desde Dezembro 2015, é Psicólogo da Seleção Nacional de Futsal que ficou em 4º lugar no 

Mundial da Colômbia em 2017 e foi Campeã Europeia em 2018 em Liubliana. 

 É Psicólogo e Consultor de vários atletas Portugueses e estrangeiros (Campeões do Mundo, 

Campeões Europeus, Campeões Europeus Universitários e medalhados Olímpicos), e de 

treinadores e equipas de várias modalidades. 

 No âmbito da sua intervenção na melhoria do rendimento tem trabalhado não só com 

atletas, mas também com artistas e executivos. 

 
Sérgio Guerreiro 

 Licenciado em Relações Internacionais, é Pós-graduado em Gestão do Potencial Humano e 

em Gestão de Recursos Humanos. É Formador Profissional, obteve Certificação em 

Programação Neurolinguística, em Treino Mental e é Certified Mental Coach. É Coach 

Internacionalmente Certificado pelo International Coaching Community (ICC), International 

School of Coaching e International  Institute of Coaching and Development (IICD).  

 Para além de ministrar programas de acompanhamento e desenvolvimento de 

competências de Liderança com Gestores e Executivos de diversas empresas, desenvolve a 

sua atividade em Portugal e no estrangeiro através da aplicação de processos de Coaching 
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Desportivo e Treino Mental com, por exemplo, Árbitros da Federação Portuguesa de 

Futebol, Treinadores, Equipas Profissionais, Atletas Olímpicos, bem como outros Atletas e 

Técnicos Desportivos de diferentes modalidades, como Futebol, Futsal, Golfe, Basquetebol, 

Atletismo, Equitação, Tiro Desportivo, Vela, entre outras. 

 Concebe e ministra diversas Ações de Formação Comportamental em áreas como a Gestão 

e Motivação de Equipas, Técnicas de Comunicação, Liderança e Coaching, Gestão 

Estratégica de Recursos Humanos, entre outras, atuando como Consultor nestas áreas em 

Organizações Empresariais e Desportivas. 

 É Diretor Executivo da BizPoint – empresa de formação e coaching e da Coaching 

Desportivo® – marca especializada em projetos de coaching, treino mental e 

desenvolvimento de desportistas. 

 É professor universitário convidado para as áreas da Liderança, Coaching e Gestão de 

Equipas e colabora frequentemente com algumas publicações especializadas através de 

artigos de opinião, sendo também solicitado a abordar estes temas em palestras e 

conferências em Portugal e no estrangeiro. 

 

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 

 
  

   

 

  

 

mailto:formacaodesportiva2020@gmail.com
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APOIAMOS 

 

 

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

      

 


