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Inscrições já se encontram abertas 
 

2ªs Jornadas do Desporto debatem 
o sucesso na formação desportiva 

 

16 de Março – Museu de Portimão 
 

No próximo dia 16 de março realizam-se as 2ªs Jornadas do Desporto, que decorrerão 

no auditório do Museu de Portimão subordinadas ao tema “O Sucesso na Formação 

Desportiva”, numa organização da Associação Teia D’Impulsos, cujas inscrições já se 

encontram abertas.  

 

É objetivo principal destas Jornadas contribuir para o trabalho diário desenvolvido por 

pessoas e entidades privadas e públicas, que se debatem com questões que 

determinam a longo prazo a formação desportiva dos seus utentes, praticantes e 

desportistas. 

 

Segundo a organização, o paradigma do desporto está a mudar e é necessário um 

conhecimento específico mais aprofundado das matérias que diariamente condicionam 

o trabalho desenvolvido, nomeadamente no desporto formal, nova realidade e 

exigências que exigem da parte de clubes treinadores e demais agentes do desporto, 

uma relação de proximidade maior e a promoção de trabalhos em equipa.  

 

O painel de oradores é composto pelo diretor regional no Algarve do Instituto 

Português do Desporto e Juventude, Luís Romão; pelo docente João Caldeira Romão, 

que se destacou na formação de professores na Universidade do Algarve e que como 

ginasta alcançou diversos títulos; pelo diretor do departamento de formação do IPDJ, 
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Mário Moreira; pelo mestrando em Gestão do Desporto na Faculdade de Motricidade 

Humana; e por Rui Lança, atual chefe de divisão no departamento de desporto do 

INATEL - Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres dos 

Trabalhadores e autor do livro “Como Formar Equipas de Elevado Desempenho”, que 

também será apresentado durante as Jornadas. 

 

Uma das principais componentes da iniciativa é a apresentação e discussão de posters 

científicos, que os interessados deverão enviar para a organização até 11 de março, 

decorrendo ao longo das Jornadas diversas sessões de trabalho em grupo, cujas 

reflexões serão debatidas em mesa redonda. 

 

Este encontro tem como destinatários dirigentes desportivos, treinadores, professores 

e alunos de educação física, bem como agentes de desporto em geral, sendo que a 

respetiva participação está sujeita a inscrição prévia no valor de 15 euros, com 

condições especiais para sócios da Teia, estudantes e colaboradores da Câmara 

Municipal de Portimão e do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes. 

 

No sítio www.teiadimpulsos.pt encontram-se disponíveis todas as informações e a 

ficha de inscrição das Jornadas, que deverá ser enviada para o endereço eletrónico 

jornadasdesportportimao@gmail.com após pagamento da verba estipulada. 

 

A iniciativa é promovida em conjunto pela Teia D’Impulsos, Câmara Municipal de 

Portimão e Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e conta com a parceria do 

Instituto Português do Desporto e Juventude. 

 

 

 

 

 

 

Em anexo: Programa das Jornadas 

 

http://www.teiadimpulsos.pt/
mailto:jornadasdesportportimao@gmail.com
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P R O G R A M A 

8h30 

8h45 

Afixação dos posters  

8h30 

9h00 

Abertura do secretariado 

 

 

9h00 

 

 

Sessão de boas vindas 

Vereadora Carla Pereira 

Rui Loureiro 

Leonardo Rocha 

Luís Romão 
Nuno Vieira 

 

9h15 

 

O Papel do IPDJ no Desporto Algarvio 

 

 

Luís Romão 

 

10h00 

 

Clubes de Sucesso, como conseguir!? 

 

   

 João Caldeira Romão 

 
10h45 

 
Debate 

 

  
 Ana Lucas (moderadora) 

11h00 Cofee breack  

 

11h20 

 

Apresentação e discussão de posters científicos 

 

 

João Caldeira Romão 

 

 
 

11h45 

 
Mesa redonda  

 Sustentabilidade e Futuro da Formação 

Desportiva 

 
Mário Moreira  

Luís Romão 

Rui Lança 
Rui Batalau (moderador) 

 

13h00                             Almoço 

 
14h30 

 
Apresentação e discussão de posters  

 
Clubes 

 

15h00 

 

Apresentação do livro “Como Formar Equipas 

de Elevado Desempenho”  

 

Rui Lança 

 
 

15h30 

 
Grupos de trabalho 

- Formação de Treinadores 

- Parcerias e Trabalho em Rede 
 

 
 

Mário Moreira 

Rui Lança 

 

16h45 

 

Mesa redonda 

 Apresentação das conclusões dos grupos de 
trabalho 

  

 

 

Mário Moreira 
Rui Lança 

 


