
 

  

SER PAI/ADEPTO NOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO  
6 e 7 outubro 2021 | 20h30 – 22h30 | 4 horas 

Formação e-learning 

 
 

 

Ana Raquel Santos 
 
 

Rolando Andrade 

CREDITAÇÃO 
 

TREINADORES DESPORTIVOS | TÉCNICOS DE EXERCÍCIO FÍSICO | DIRETORES TÉCNICOS 

Mais informações e inscrições em:  

www.formacaodesportiva.pt 

Iniciativa realizada com o apoio de: 

 
  

 

   

 

 

  

   

Apoiamos: 

 

https://formdesportiva.wixsite.com/formacaodesportiva
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APRESENTAÇÃO  

Têm-se tornado tristemente famosas as imagens de confrontos entre pais e adeptos em eventos 

desportivos. A violência física e verbal está, muitas vezes, presente em eventos desportivos em que 

o principal objetivo deveria ser a formação de jovens atletas. 

Torna-se, assim, urgente promover práticas que desenvolvam uma consciência cívica nos pais e 

adeptos que assistem a eventos desportivos, nomeadamente nos que são protagonizados por 

crianças e jovens. 

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

Município de Ourém, reunimos dois formadores que irão partilhar as boas práticas que 

desenvolvem nos seus clubes.  

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

6 e 7 de outubro de 2021 – 20h30 - 22h30 (4 horas) 

 

ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Ana Raquel Santos (120 minutos) 

O(A) meu(minha) filho(a)joga à bola, e agora? 

 

2. Rolando Andrade (120 minutos) 

Dinâmicas promotoras de sucesso na relação entre Pais, Treinadores e Atletas no desporto 

de formação 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores Desportivos 

 Técnicos de Exercício Físico 

 Diretores Técnicos 
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FORMADORES 

Ana Raquel Santos 

 Tem 35 anos e é natural de Lisboa. 

 Fez um percurso académico na área da Economia. 

 Sempre gostou de futebol, de assistir na televisão e sempre foi apologista dos direitos iguais, se 

calhar porque até era um bocadinho "maria rapaz". 

 Há cerca de 8 anos começou a viver o futebol mais de perto: o marido, que sempre teve ligação com 

o Atlético Clube da Malveira, é o Presidente do clube, já no terceiro mandato, pelo que começou a 

trabalhar na secretaria do clube, onde é responsável por toda a gestão, coordenação, fichas de jogo 

e inscrições. 

 Na época passada começou a coordenar o futebol feminino e foi delegada ao jogo, um mundo 

completamente diferente, mas cheio de emoções, onde aprendeu imenso. Em 2019/20 o clube tinha 

equipa de Sub 15 e Sub 19 de Futebol feminino. Em 2020/21 tem também equipa sénior. 

 Curso de Team Manager 

 Curso de organização e gestão de eventos desportivos 

 

Rolando Andrade 

 Licenciado em Psicologia desde 2001; 

 Pós-graduado em Psicologia do Desporto; 

 Pós-graduado em Psicoterapia; 

  

Especialidades reconhecidas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses: 

 Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde  

 Especialidade Avançada em Psicoterapia 

 Especialidade Avançada em Psicoterapia 

  

 Psicólogo Clínico desde 2001; 

 Psicólogo do Desporto desde 2006, tendo trabalhado nas modalidades de Ténis, Golf, Motocross, 

Canoagem e Ciclismo; 

 Desde 2013, Psicólogo do Desporto na Federação Portuguesa de Ciclismo, trabalhando diretamente 

com os Atletas das Selecções Nacionais de Ciclismo; 

 Desde 2014, formador de Psicologia do Desporto nos cursos de Treinador de Ciclismo, em todos os 

níveis; 

 Professor convidado de Psicologia em cursos de Pós-graduação na Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro e da Cespu; 

 Palestrante em congressos na área da Psicologia Clinica e Psicologia do Desporto; 

 Autor da publicação "Atletas, pais e treinadores: Dinâmicas Promotoras do sucesso", editada pelo 

Comité Olímpico de Portugal; 

 Supervisor clínico e Orientador de Estágios da Ordem dos Psicólogos Portugueses; 

 

Sociedades científicas a que pertence: 

 Ordem dos Psicólogos Portugueses; 

 Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica; 
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 Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto; 

 American Psychological Association; 

 International Society of Sports Psychology; 

 Society for the Advancement of Psychotherapy. 

 

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. 

      

 

mailto:formacaodesportiva2020@gmail.com

