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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 segunda formação, abordaremos algumas questões associadas à motivação para a prática
desportiva e à dificuldade que, por vezes, está associada à manutenção dos níveis de motivação em
situações de lesões, insucessos e até pandemias. Procuraremos dotar os treinadores, técnicos de
exercício físico e outros agentes desportivos de competências necessárias para a promoção da
motivação dos seus atletas e para a deteção e atuação perante formas mais graves e/ou
prolongadas de desmotivação.
LOCAL E HORÁRIO
Realizada em e-learning
26 e 27 de abril de 2022 – 20h30 - 22h30 (4 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. Lara Carneiro (90 minutos)
Motivação e definição de objetivos
2. Mário Martins (90 minutos)
A importância da motivação em equipas desportivas
Influência da motivação na tomada de decisão
Gestão da equipa de trabalho – staff e atletas
Exemplo prático de trabalho diário
O tempo restante destina-se à resposta a questões colocadas pelos participantes.
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FORMADORES
Lara Carneiro
 Licenciada e Mestre em Educação Física e Desporto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD);
 Doutorada em Ciências do Desporto, (UTAD);
 Finalista da Licenciatura em Psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade do Porto (FPCEUP);
 Professora Convidada na Universidade da Maia (ISMAI);
 Membro integrado do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento
Humano (CIDESD);
 Editora Associada do Brazilian Journal of Psychiatry;
 Revisora em várias revistas internacionais entre as quais: Frontiers in Psychiatry. Journal of
Affective Disorders, Psychiatric Research Journal e Neuropsychiatry;
 Prémios: bolsa de doutoramento atribuída pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(SFRH/BD/84988/2012); 1º prémio atribuído pelo Comité Olímpico Português e Fundação
Millennium BCP (2014), na área temática da Psicologia e Pedagogia do Desporto;
 Menção honrosa como Jovem Investigadora atribuída pelo CIDESD (2016);
 Jogadora de Futsal, tendo no escalão sénior representado o Clube Desportivo das Aves na
Associação de Futebol do Porto (1999-2003).
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,
treinador adjunto da seleção nacional masculina em 2001 (Liga mundial e Campeonato da
Europa)
 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
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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@kairosport.pt

APOIOS E PARCERIAS

APOIAMOS

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

