
 

  

SER TREINADOR 
GESTÃO DE EMOÇÕES NO ATLETA, MOTIVAR ATLETAS 

17 e 18 janeiro 2022 | 20h30 – 22h30 | 4 horas 

Formação e-learning 
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CREDITAÇÃO 
 

TREINADORES DESPORTIVOS | TÉCNICOS DE EXERCÍCIO FÍSICO | DIRETORES TÉCNICOS 

Mais informações e inscrições em:  

www.formacaodesportiva.pt 
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Apoiamos: 

 

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

Ser treinador implica ter e saber transmitir conhecimentos técnicos e táticos. No entanto, ser 

treinador é, hoje em dia, muito mais do que isso! 

Um treinador tem de estar atento à pessoa do atleta, no seu todo. É preciso olhar não apenas para 

os aspetos físicos do atleta, mas também (e talvez sobretudo) à mente do atleta, nomeadamente 

no que se refere à sua gestão de emoções e à motivação. 

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 temática. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

17 e 18 de janeiro de 2022 – 20h30 - 22h30 (4 horas) 

 

ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A formação será realizada em regime e-learning, através da plataforma Zoom. Os participantes 

terão de ter a câmara ligada durante todas as sessões, estando garantidas todas as condições 

técnicas para a realização da formação através da utilização de uma licença profissional. 

1. Luís Sousa (120 minutos) 

Os desafios na transição Juniores para Séniores 

 

2. Mário Martins (120 minutos) 

Motivação e gestão emocional: do envolvimento mental/emocional no treino à relação 

com o jogo! Organização do envolvimento emocional e das tomadas de decisão no 

microciclo!  

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores Desportivos 

 Técnicos de Exercício Físico 

 Diretores Técnicos 
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FORMADORES 

Luís Sousa 

 Licenciado em Treino Deportivo IPMAIA 
 S.C. Braga - Analista  
 Leixoes Sport Clube - Adjunto 
 Clube Desportivo Trofense - Adjunto 
 Montalegre - Adjunto 
 Boavista Futebol Clube - Treinador Principal Sub19 

 

Mário Martins 

 Treinador de Grau III 

 Licenciatura em Desporto e educação Física na FCDEF – UP; pós graduação em treino de 

crianças e jovens e Mestrado em Treino de Alto Rendimento 

 Percurso como treinador: treinador dos escalões de formação, da equipa senior masculina e 

senior feminina no Leixões SC; treinador da equipa senior feminina do GC Vilacondense 

 Principais títulos como treinador:  

o títulos individuais: treinador do ano da AVP; 3x treinador do ano da Associação 

Nacional Treinadores de Voleibol 

o títulos coletivos: 6 vezes campeão nacional e regional nos escalões de formação; 

campeão da 1ª divisão nacional sénior feminino; 3 x Campeão Nacional da Divisão 

Élite sénior feminino; 2 x vencedor da supertaça feminina; 1x campeão nacional 

voleibol de praia 

 

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. 

      

 


