
 

 

Objetivo Geral 

A importância que o treino psicológico tem como fator fundamental para melhorar as 

habilidades psicofísicas dos atletas e a forma como estas podem influenciar o seu 

rendimento desportivo perante situações competitivas adversas. Essas habilidades são 

por exemplo: a automotivação; confronto de situações stressantes nas competições; 

controlo de tensões; controle dos níveis de ansiedade pré-competitiva e competitiva. 

Objetivos de aprendizagem 

No final da formação, os formandos devem: 

 Perceber como os atletas podem desenvolver as suas competências psicológicas 

para melhorar o seu desempenho: 

a. Controlo das tensões; 

b. Controlo nos níveis de ansiedade pré-competitiva e competitiva; 

c. O impacto da ansiedade nos atletas e as suas diferentes repercussões. 

 Compreender o modo como os/as atletas percecionam e avaliam cada situação 

competitiva do ponto de vista cognitivo e que reações cognitivas e somáticas são 

despoletadas consoante as diferentes situações de pressão competitiva sentidas 

pelos/as atletas 

 Aplicar a componente psicológica no treino atendendo às características dos 

atletas e da modalidade. 
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Programa 
 
Otimização de Performance Desportiva: 
 

 Competências Psicologias e Desempenho Desportivo: 
 

a. Controlo das tensões; 

b. Controlo nos níveis de ansiedade pré-competitiva e competitiva; 

c. O impacto da ansiedade nos atletas e as suas diferentes repercussões; 

d. O modo como os/as atletas percecionam e avaliam cada situação 

competitiva do ponto de vista cognitivo e as reações cognitivas e 

somáticas que são despoletadas consoante as diferentes situações de 

pressão competitiva sentidas pelos/as atletas. 

 A especificidades no treino de atletas: 

a.  A componente psicológica no treino atendendo às características dos 

atletas e da modalidade. 

Formadora: Psicóloga - Ana Ramires 

Público Alvo: Treinadores de tiro desportivo ISSF, Graus: I/II e III 

Datas e horários: 13 de março de 2021 – 017h00 às 19H00 - Sessão presencial 

Duração: 2 horas 

Modalidade e forma de organização 

Ação de formação contínua por regime a distância (videoconferência) 

Pertinência da temática: 

Com esta temática, pretende-se demonstrar aos formandos a importância que o treino 
psicológico tem como fator fundamental para melhorar as habilidades psicofísicas dos 
atletas e a forma como estas podem influenciar o seu rendimento desportivo perante 
situações competitivas adversas. 

Metodologia de Formação 

Metodologia teórico, voltada sobretudo para a transmissão de conhecimentos ou 
conteúdos. A metodologia da formação é de orientação predominantemente expositiva, 
assentando na realização de situações tóricas, análise de situações concretas 
apresentadas pelos formandos, assim como na troca de experiências entre os formandos 
e o formador. Os métodos a utilizar na formação serão o expositivo, interrogativo. Será 
usada a plataforma ZOOM. 




