
 

  

DA FORMAÇÃO À ALTA COMPETIÇÃO 
15 e 16 de fevereiro 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 

Iniciativa realizada com o apoio de: 

 
  

 

   

 

 

  

   

Apoiamos: 

 

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

O percurso do atleta desde que entra na formação desportiva até que atinge o alto rendimento 

desportivo, é não só um processo demorado, mas também um processo complexo, assente em 

crenças, em conhecimento científico e em muita experiência empírica.  

Mesmo que todo o processo tenha acontecido da melhor maneira possível, só mesmo no final, no 

momento da transição dos escalões de formação para o alto rendimento desportivo, é que 

saberemos se tudo o que foi desenvolvido até ali foi efetivamente produtivo e preparou o atleta 

para a exigência do que vem a seguir.  

Assim, importa analisar o processo como um todo, mas também mergulhar em algumas das suas 

particularidades e boas práticas que podem ser desenvolvidas para o apoio aos atletas desde o 

primeiro momento em que entram na formação desportiva, até ao último momento em que 

passam a ser atletas de alto rendimento desportivo. 

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

Município de Ourém, reunimos dois formadores com bagagem académica mas com uma 

substancial experiência do terreno, que irão partilhar os seus conhecimentos sobre esta temática, 

partindo de modalidades tão ricas como o atletismo e o futebol. 

Sem dúvida que esta formação constitui uma oportunidade de reflexão e aprendizagem para país, 

treinadores, coordenadores técnicos, dirigentes desportivos e mesmo atletas, que poderá, em 

termos futuros, potenciar o acompanhamento e desenvolvimento dos jovens atletas nos escalões 

de formação, sempre com o objetivo de atingir o alto rendimento desportivo. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

15 e 16 de fevereiro 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. Adam Ferreira (120 minutos) 

O trabalho de força, desde a formação ao alto rendimento 

 

2. Alexandre Silva (120 minutos) 

Como "construir" um atleta de topo? 
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DESTINATÁRIOS 

 Treinadores Desportivos 

 Técnicos de Exercício Físico 

 Diretores Técnicos 

 Todos os interessados na temática 

 

FORMADORES 

Adam Ferreira 

 Licenciado em Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana 
 Pós Graduado em Strength and Conditioning pela Faculdade de Motricidade Humana 
 Mestrando em Processo de Tese em Treino de Alto Rendimento pela Faculdade de 

Motricidade Humana 
 Membro da Estrutura técnica do SLBenfica (2018 a 2020), como treinador de formação, e 

treinador Multidisciplinar para atletas da Academia e Projecto Olímpico  
 Treinador de Grau II  
 Treinador de Strength and Conditioning de atletas de Alta Competição de modalidades 

diversas (Atletismo, Ténis, Futebol, Equitação).  
 Personal Trainer  

 

Alexandre Silva 

 Natural de Vila Nova de Gaia, 37 anos 

 Licenciado em Desporto e Educação Física pela FADEUP 

 Mestrado em Treino de Alto Rendimento Desportivo (Futebol) pela FADEUP 

 Treinador de Futebol - UEFA A (nível III) + Youth Elite Coach 

 Foi formador da World Analysis Scouting Football 

 Treinador de Futebol desde 2003 

 Trabalhou em 6 diferentes clubes, como treinador principal e treinador adjunto, em todos 

os escalões da formação e equipa principal 

 Colaborou na Coordenação Técnica do Padroense FC entre 2019 e 2021. 

 Atualmente é o Diretor da Entidade Formadora do Padroense FC, acumulando funções 

como Treinador Principal dos Sub19 

 
 
VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 35€* 

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