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APRESENTAÇÃO  

É cada vez mais do conhecimento geral que o desempenho desportivo dos atletas está 

estreitamente associado ao seu estado de saúde mental. Surge assim, a necessidade de analisar 

esta dimensão dos atletas, de uma forma sustentada no conhecimento teórico e prático de 

diferentes formadores, o que iremos realizar ao longo deste Ciclo de Formações. 

Nesta primeira formação, abordaremos algumas questões associadas às perturbações da 

alimentação e da ingestão, procurando dotar os treinadores, técnicos de exercício físico e demais 

agentes desportivos das competências necessárias para a prevenção, deteção precoce e atuação 

perante este tipo de situações. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

19 a 22 de abril de 2022 – 20h30 - 22h30 (8 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s); 

 Diretores técnicos; 

 Todos os interessados na temática. 

 

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. Janaína Parreira (90 minutos) 

Perturbações da Alimentação e Ingestão, abordagem e caracterização. 
 

2. Mafalda Militão (90 minutos) 

O papel da Psicologia Alimentar 
 

3. Rita Lima (90 minutos) 

Nutrição, comportamento alimentar e saúde mental: que desafios e soluções? 
 

4. Rolando Andrade (90 minutos) 

Processos Psicológicos associados às Perturbações Alimentares em Atletas 

O tempo restante destina-se à resposta a questões colocadas pelos participantes. 
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FORMADORES 

Janaína Parreira 
Psicoterapeuta com formação de base em Psicologia Clínica e do Aconselhamento. Ao longo 

da prática clínica, e da variabilidade de situações apresentadas em contexto clínico, foi 

surgindo a necessidade de obter conhecimento mais específico em áreas tão determinantes 

como Psicologia da Gravidez e da Parentalidade (Mestrado), Neuropsicologia Clínica do 

Adulto (Pós Graduação), Psicomotricidade (Pós-graduação), Mediação Familiar, Doenças do 

Comportamento Alimentar, Intervenção em Situações de Crise e Catástrofe, Yoga e Yoga 

Terapia e outras áreas do Desenvolvimento Pessoal e Humano. Apesar de aparentarem 

díspares estas áreas complementam-se e permitem uma melhor e mais adequada 

intervenção, respeitando o sujeito em toda a sua dimensão e riqueza. 

 

Mafalda Militão 
Psicóloga clínica e do aconselhamento, membro da OPP (CP:24699). Desenvolve um projeto 

de psicologia alimentar, que tem por objetivo, ajudar as pessoas a sentirem-se melhor com 

a sua imagem e o seu corpo. Através de uma abordagem, centrada na mudança de 

comportamento.  

O foco está na identidade e motivações do paciente, na forma como se relaciona com a 

alimentação e como se alimenta. Nas sessões, para além de planos alimentares 

personalizados, têm acesso a estratégias, que promovem uma reeducação alimentar e 

sobretudo, uma forma diferente de viver. O principal pressuposto, é que o sucesso de um 

plano alimentar deve ser encarado como uma consequência e não como um ponto de 

partida.  

Anteriormente trabalhou no hospital de St. Ann´s Hospital, em Londres, no departamento 

de perturbações alimentares. Em Portugal, trabalhou na EPBJC, onde criou e conduziu vários 

projetos de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e comunicacionais com 

alunos, realizou acompanhamento individual, orientação vocacional de alunos e foi 

corresponsável pelo processo de seleção de professores. Durante alguns anos, conciliou a 

psicologia com a profissão de assistente de bordo.  

Os seus hobbies são surf e o skate. Pratica um estilo de vida saudável, de bem-estar físico e 

psicológico, leve feliz e organizado. 

 

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. 

 
Rolando Andrade 

Com 21 anos de prática profissional, e com formação especializada em diferentes áreas da 

Psicologia. Actualmente exerce prática Clínica Privada como Psicoterapeuta, a par da sua 

actividade enquanto Psicólogo do Desporto, sendo desde 2013 Psicólogo do Desporto das 
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Selecções Nacionais de Ciclismo). Na área do Desporto, que exerce desde 2006, tem 

experiência nas modalidades de Futebol, Ténis, Canoagem, Golfe e Ciclismo. 

Com vasto currículo académico, tem Especialização em Psicologia Clínica e da Saúde, tendo 

também obtido os Graus de Especialista Avançado em Psicoterapia e Especialista Avançado 

em Psicologia do Desporto, ambos reconhecidos pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. É 

Pós-graduado em Psicoterapia Psicanalítica e Psicologia do Desporto. 

Além da prática clínica, tem currículo enquanto formador e também enquanto docente em 

Instituições Universitárias e palestrante em Congressos. Desde 2013 tem colaborado com a 

Ordem dos Psicólogos enquanto Orientador de Estágios de Psicólogos 

Júniores.  Actualmente é também Supervisor Clínico, contribuindo para a formação de 

Psicólogos e Psicoterapeutas. É também autor da publicação "Atletas, pais e treinadores: 

Dinâmicas promotoras do sucesso", editada pelo Comité Olímpico de Portugal. 

É membro da  Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica, da Sociedade Portuguesa de 

Psicologia do Desporto, da American Psychological Association, da International Society of 

Sport Psychology, da Society for Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychology e da Society 

for The Advancement of Psychotherapy. 

 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

Valor único 60€  45€ 

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

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@kairosport.pt 

 

 

APOIOS E PARCERIAS 

 
 

 

 

 

APOIAMOS 

 

 

mailto:geral@kairosport.pt
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 Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT. 

      

  


