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Formação Contínua de Treinadores
Ficha de Ação de Formação (AF)
1. Enquadramento
Unidade de formação: Ética Aplicada ao Desporto
Designação da AF: Bullying na formação desportiva

2. Código IPDJ
nnnnnnnnn

3. Objetivos
a. Gerais
Capacitar agentes desportivos na prevenção e intervenção face ao abuso, violência e discriminação no
desporto, com especial enfoque na temática do bullying.
b. Específicos
No final desta AFC, os formandos estarão aptos a:
• Identificar e diferenciar diferentes tipos de abuso e discriminação;
• Identificar os factores de risco para a ocorrência de comportamentos de bullying na formação desportiva;
• Conhecer estratégias de prevenção e intervenção face ao bullying na formação desportiva.

4. Pertinência
A qualidade da experiência desportiva depende em grande medida da qualidade dos vínculos estabelecidos com
figuras significativas no meio desportivo, nomeadamente pares e treinadores. Os últimos, têm um papel fulcral no
processo de criação de espaços desportivos mais saudáveis, e que promovam o desenvolvimento dos jovens atletas.

5. Formador
Nome: Miguel Nery
TPTD nº: 103 (IDP)
FPA nº: N/A
Habilitações: Psicólogo. Doutorado em Comportamento Motor.
Associação: N/A
Cargo: Gestor de Projecto do “Desporto sem Bullying”. Coordenador de Investigação da Faculdade de Ciências da
Saúde e do Desporto da Universidade Europeia

6. Destinatários
Treinadores de todas as áreas

7. Tipologia
Formação: Geral
Regime: Presencial
Duração total: 3 horas
Unidades de Crédito: 0,6 UC
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8. Local
Designação: Auditório do Jamor
Morada: Jamor
Localidade: Lisboa

9. Data/Hora das sessões
15 de Dezembro de 2019
10:00-13:00

10. Conteúdos
Parte teórica:
Parte I. Bullying (atleta-atleta) – teoria e descrição do fenómeno
Informação geral
• Definições (violência interpessoal, bullying, comportamentos de abuso do treinador, indisciplina,
brincadeiras, conflitos, coping)
• Mitos sobre o bullying
Bullying
• Tipos
• Perfis dos intervenientes
Descrição dos episódios de bullying no desporto em Portugal
• O que acontece?
• Onde acontece?
• Porque acontece?
• Como reagem as vítimas e os observadores?
• Consequências
Parte II. Bullying (atleta-atleta) – implicações práticas e intervenção
Implicações práticas para pais
• Medidas profiláticas
• Como identificar se o seu filho poderá estar a ser vítima de bullying?
• Como o seu filho poderá sentir-se
• Intervenção direta com vítimas (casa)
• O que evitar
• Apoio no clube
• E se o meu filho for um bully?
Implicações práticas para atletas
• Brincadeiras vs. Bullying
• Exemplos de comportamentos
• Dicas para avaliar situações de bullying
• Políticas anti-bullying no clube
• Obrigações dos adultos no clube
• Dicas para vítimas – o que fazer?
• Dicas para observadores – o que fazer?
Implicações práticas para treinadores e dirigentes desportivos
• Política anti-bullying para treinadores e dirigentes desportivos
• Medidas profiláticas
• Como intervir
o Guidelines para dirigentes desportivos
o Guidelines para treinadores
• Estratégias de intervenção com atletas
o Prevenção
o Monitorização
• Estratégias de intervenção direta
o Intervenção grupal
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•

o Intervenção individual com vítimas, bullies e observadores
O que evitar

Parte III. Bullying (treinador-atleta) - teoria e descrição do fenómeno
Comportamentos de abuso do treinador
• Incentivo vs. Comportamentos de Abuso
• Fatores de risco
• Exemplos de comportamentos
• Formas de dissimulação
• Motivos para o silêncio das vítimas
• Consequências
Parte IV. Bullying (treinador-atleta) - implicações práticas e intervenção
Implicações práticas para pais
• Dicas para pais
• Linhas orientadoras de ação
Implicações práticas para atletas
• Dicas para atletas
• Desculpas esfarrapadas
• O que fazer?
Implicações práticas para treinadores e dirigentes desportivos
• Tenha em consideração que...
• Prevenção dos comportamentos de abuso dos treinadores: guidelines para dirigentes desportivos
• Intervenção com os treinadores
• Intervenção em caso de suspeita de comportamentos de abuso do treinador
Parte prática:
a. Discussão de casos;
b. Trabalho em pequenos grupos.

11. Indicações complementares
a. Material necessário
Auditório: Projetor, computador com powerpoint;
Formandos: bloco de apontamentos e esferográfica.
b. Inscrição
Através do endereço inscricao.em.afc@fpaikido.pt
c. Pagamento
Acção gratuita, sujeita a inscrição prévia até às 14h do dia 13 de Dezembro de 2019
d. Avaliação
Nada a referir
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