
 

  

A NUTRIÇÃO E A PERFORMANCE DO ATLETA 
3 e 6 janeiro 2022 | 20h30 – 22h30 | 4 horas 

Formação e-learning 

 
 

 

João Gonçalves 
 

Rita Lima 

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  

A nutrição e a suplementação são dois aspetos que podem influenciar a performance dos atletas. 

Para além disso, são duas áreas que podem promover ou comprometer a saúde dos praticantes de 

qualquer modalidade desportiva. 

Importa, assim, conhecer melhor os principais fundamentos da nutrição e da suplementação por 

forma a contribuirmos para o desenvolvimento de práticas que potenciem o rendimento e a 

longevidade dos atletas. 

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 

3 e 6 de janeiro de 2022 – 20h30 - 22h30 (4 horas) 

 

ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. João Gonçalves (120 minutos) 

Suplementação Desportiva: riscos e contributos para a performance dos atletas 

 

2. Rita Lima (120 minutos) 

A Nutrição Desportiva 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores Desportivos 

 Técnicos de Exercício Físico 

 Diretores Técnicos 
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FORMADORES 

João Gonçalves 

 Pós-graduação em Medicina do Exercício e desporto.  
 Pós-graduação Medicina e Reabilitação no futebol.  
 Enfermeiro no Centro de Medicina Desportiva do Porto e Padroense FC.  
 Responsável Controlo Dopagem, Autoridade Antidopagem de Portugal.  

 

Rita Lima 

Nutricionista, licenciada em Ciências da Nutrição desde 2015, pela Faculdade de Ciências da 

Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Desde que concluiu a sua formação 

académica, a sua principal área de intervenção foi a nutrição desportiva e emagrecimento, 

tendo atuado em ginásios, clubes de futebol, judo e natação. É também membro efetivo da 

Ordem dos Nutricionistas e frequentou diversos cursos de nutrição no desporto. 

 

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 

 

 

  

mailto:formacaodesportiva2020@gmail.com
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APOIOS E PARCERIAS 

 
  

   

 

  

 

APOIAMOS 

 

 

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

      

 


