
ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

Detecção e Identificação do Talento Desportivo 

 

Data de Início: 22 Outubro 2016 (Sábado) 

 

Data de Conclusão: 22 Outubro 2016 (Sábado) 
 

Última revisão: 11 Setembro 2016 
 

 

Investimento: 40,00 EUR  
 

Local: Setúbal  

 

 

 
 

Lugares vagos: 13 de 20  

 

 
 

 

Curso Homologado pelo IPDJ, I. P. 

Atribuição de 1,2 Unidades de Crédito 

(Válido para Treinadores de Grau I/II/III/IV) 

 

 

 

Descrição 

Objetivo Geral 

Dotar os formandos dos conhecimentos necessários para a detecção e identificação do 
talento desportivo. 

 

 



Objetivos Específicos 

No final da formação os formandos devem: 

- Compreender a diferença entre detecção e identificação do talento desportivo; 

- Compreender a dicotomia natureza versus selecção científica; 

- Conseguir identificar e descrever os principais modelos de detecção e identificação do 
talento desportivo; 

- Conseguir analisar cientificamente determinantes de performance e de potencial; 

- Conseguir identificar as principais dificuldades do talento desportivo; 

- Compreender as implicações práticas da identificação e detecção do talento. 

Programa 

- Introdução à detecção e identificação do talento (1 hora); 

- Implicações da pesquisa nos modelos de detecção de talento e identificação (30 min); 

- Modelos Conceptuais dos modelos de detecção e identificação do talento (30 min); 

- Práticas correntes na detecção e identificação do talento (1 hora); 

- Dicotomia entre a evidência empírica e a prática (30 min); 

- Modelo teórico de Talento Desportivo, a melhor adequação à prática (30 min); 

- Workshop: Implicações e discussão de modelos de talento desportivo (2 horas). 

Formador 

Prof. Dr. Márcio 

Domingues 

    

 

 

  
- Licenciado em Ciências do Desporto e Doutorado na 
especialidade de Treino Desportivo 

- Professor Adjunto Convidado na Escola Superior de 
Educação, Comunicação e Desporto, no Instituto 
Politécnico da Guarda 

- Pertence ao Centro Pesquisa e Estudos Sociais (CPES) 
da Universidade Lusófona 

- Apresenta várias publicações (livros e artigos) na área 
da formação desportiva 

 

Público Alvo 

- Treinadores; 

- Outros Interessados. 

Datas e Horário 

22 de Outubro de 2016, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 (inclui pausas de manhã 
e de tarde) 



Duração da Ação 

6 Horas 

Modalidade e forma de organização 

Ação de formação contínua e presencial 

Metodologia de Formação 

Metodologia prática, voltada para a ação, geradora de experiência e ação. A metodologia da 
formação é predominantemente participativa e assenta na realização de situações práticas, 
análise de situações concretas dos formandos, assim como na troca de experiências entre 
estes e o formador. Os métodos a utilizar serão o expositivo e participativo/activo. 

Metodologias de Avaliação 

Avaliação baseada em perguntas aos formandos e na participação e envolvimento destes na 
resolução dos problemas relativos aos trabalhos e exercícios práticos, com o intuito de 
avaliar a aquisição, compreensão e aplicação prática dos conteúdos, bem como o alcance dos 
objectivos específicos. 

 

 

Entidades Parceiras 
 

Câmara Municipal de Setúbal 

 

Setúbal - Cidade Europeia do Desporto - 2016 

Local 

Casa da Baia 

Endereço: Av. Luísa Todi 468, 
2900-456 Setúbal 

Telefone: 265 545 010 

 

 

 

 

 

 

Número Mínimo de Formandos 

https://www.google.pt/search?rls=com.microsoft:pt-PT:IE-Address&q=casa+da+baia+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL8rLMkrL0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAcnvMeIwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi6oNHszorPAhUkKsAKHYjzAM4Q6BMIkwEwEg
https://www.google.pt/search?rls=com.microsoft:pt-PT:IE-Address&q=casa+da+baia+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL8rLMkrL0NLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwDYOgD7QgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi6oNHszorPAhUkKsAKHYjzAM4Q6BMIlgEwEw
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFhreWz4rPAhXJXBQKHYAeBwoQjRwIBw&url=http://zoomonline.pt/dia-das-baias/arquivo/20762&psig=AFQjCNENPqMY2Ue7o7wGzNwOk7JcfJj1Ew&ust=1473796827729413
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Investimento 

40€ 

Inscrições: 

http://www.cdp.pt/formacao/programa-de-formacao/formacao-cdp/6-formacao-

cdp/97-analise-estrategica-e-auditoria-ao-sistema-de-gestao-de-uma-instalacao-

desportiva.html#appform 

 

Informações: 

Confederação do Desporto de Portugal 

Centro de Formação 
1495-047 Algés 
Tel: +351 21 411 39 75 
 
cdp@cdp.pt 
formação@cdp.pt 
 
              * * *  

C.M. Setúbal - CED 2016  

Divisão de Desporto 

Parque Urbano de Albarquel 

Avenida José Mourinho (antiga Rua da Saúde) 

2900-633 Setúbal 

Telf.: 265 548 234/5  

dides@mun-setubal.pt 

Área de intervenção 

TREINO 

 

Parceiros Oficiais 

 

 

Parceiros Comerciais 

 

Parceiros Comunicação 
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