
 

  

SAÚDE MENTAL NO DESPORTO 

Overtraining – Treinar em Excesso 
1 e 2 de junho de 2022 | 20h30 – 22h30 | 4 horas 

Formação e-learning 

 
 

Hélio Silva 

Adilson Marques 

 

CREDITAÇÃO 
 

 

TREINADORES DESPORTIVOS | TÉCNICOS DE EXERCÍCIO FÍSICO | DIRETORES TÉCNICOS 

Mais informações e inscrições em:  

www.kairosport.pt 

Iniciativa realizada com o apoio de: 

 
 

 
 

 

  

   
   

 

Apoiamos: 

 

http://www.kairosport.pt/
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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 sétima e última formação, abordaremos a problemática do overtraining, ou seja, do treino 

em excesso. Muito se fala dos benefícios da prática desportiva regular, mas não é muito comum 

ouvir-se falar dos perigos do excesso da prática desportiva, do excesso de treino. Esta realidade, 

muitas vezes associada a uma situação de dependência, pode levar a graves consequências quer do 

ponto de vista da saúde física como da saúde mental. 

Procuraremos dotar os treinadores, técnicos de exercício físico e outros agentes desportivos das 

competências necessárias para a deteção precoce e formas de atuação perante atletas em situação 

de depressão. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

1 e 2 de junho 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. Hélio Silva (90 minutos) 

O excesso de treino em ginásios 
 

2. Adilson Marques (90 minutos) 

Atividade física, dependência e depressão  

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

Hélio Silva 
 Vice-presidente UPDTEF  
 Palestrante  
 Diretor Técnico Nutriset Gym  
 Formador Gnosies  
 Licenciado Educação Física e Desporto  
 Mestre treino de alto rendimento  

 

Adilson Marques 
Licenciado em educação física, mestre em educação física e em saúde pública, doutorado em 
ciências da educação e ciências do desporto e ciências da saúde, e com pós doutoramento em 
saúde internacional. É professor na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de 
Lisboa. Tem vários livros, capítulos de livro e artigos escritos. A sua área de investigação 
privilegiada tem por enfoque a promoção da atividade física e a sua relação com a saúde 
mental. 

 

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 

 

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

      

  


