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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O SPORTS SCIENCE SUMMIT é um congresso internacional organizado pela IMPROVE – 

HEALTH & PERFORMANCE onde estarão presentes os melhores profissionais e investigadores 

internacionais na área da nutrição, rendimento desportivo, fisioterapia e exercício físico. 

Este evento integra o antigo V Simpósio Internacional de Força e Condição Física 

organizado anteriormente pelo departamento das ciências do desporto da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro e o evento. 

Este evento nasce do princípio da complementaridade ao ensino 

providenciado pelas entidades de ensino superior e objetiva ser claro, consciente 

e conciso na informação científica aplicada em vários contextos relacionados com a saúde e 

exercício físico. 

Pretendemos com este evento anual unir conhecimento, quer entre profissionais da 

mesma área, nomeadamente as ciências do desporto, assim como com as restantes áreas 

adjacentes à saúde: à nutrição, a medicina, a rehabilitação e o rendimento desportivo. 

 Este evento é certificado pelo IPDJ, sendo por isso avaliado em 2,9 UC para a 

renovação ou aquisição da certidão profissional.  
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QUANDO, ONDE E QUEM 

 

 A primeira edição será realizada na sala de conferências do Hotel Miracorgo, 

em Vila Real, nos dias 17 e 18 de março de 2018. Este evento terá uma duração de 7 

horas e 30 minutos úteis de formação por cada dia, tendo intervalos com tempo 

preestabelecido.  

 Este evento terá capacidade para 200 pessoas presenciais, destinando-se 

principalmente para os seguintes profissionais atuais e futuros interessados em 

envergar nos seguintes ramos: 

 Fisioterapeutas; 

 Médicos 

 Professores de educação física; 

 Preparadores físicos de atletas, clubes profissionais ou associações desportivas; 

 Nutricionistas; 

 Instrutores de fitness e Personal Trainers 

Os nossos dados apontam para que em Portugal, hajam: 

- Mais de 10 mil Fisioterapeutas registados na Ordem (Dados: APFISIO, 2017); 

- Mais de 50 mil Médicos registados na Ordem (Dados: PRODATA, 2017); 

- Mais de 20 mil Professores de educação física (Dados: PRODATA, 2017); 

- Aproximadamente mil Nutricionistas registados na Ordem (Dados: Ordem dos 

Nutricionistas, 2017) 

- Mais de 17 mil Personal Trainers registados (Dados: AGAP, 2016); 

- Mais de 5 mil instrutores de fitness em mais de mil ginásios (Dados: AGAP, 2016);  



 

6 
 

MISSÃO 

  

 Este evento objetiva encontrar uma resposta multidisciplinar e integrada para a 

melhoria e evolução das ciências do desporto e da reabilitação física. Às ciências da 

saúde, particularmente previamente referidas colocam ao seu dispor, todos os 

profissionais o conhecimento necessário para um melhor desempenho na sua 

atividade profissional. 

 

VALORES 

Este evento rege-se por uma política crítica de toda a informação retirada 

do dia-a-dia de cada elemento. O estudo da individualidade biológica é entendido 

por nós organizadores como exclusiva para a intervenção em cada indivíduo, 

pelo que, deste modo, damos liberdade a cada elemento desta equipa à sua 

opinião sobre qualquer conteúdo abordado. 

A moral deste grupo de profissionais é regida pela exigência do mundo de 

intervenção e defende o progresso do rigor profissional e científico.   
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PAINEL FORMATIVO 

 

 Neste evento estarão presentes, maioritariamente docentes académicos 

nacionais e internacionais conceituados no âmbito do exercício físico, saúde, nutrição, 

fisioterapia e medicina. Estarão presentes 19 profissionais altamente qualificados nos 

seus diversos ramos de atividade, partilhando conhecimento recente e relevante para 

o mercado. 

 Neste evento estarão presentes: 

 1 docente da Universidade Federal de Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) 

Renato Farjalla 

 1 docente da Universidade de Castelo Branco (Rio de Janeiro) 

Hélio Furtado 

 1 docente da Universidade Federal de Sergipe (Rio de Janeiro) 

Felipe Aidar 

 1 docente da Universidade Federal de Petrópolis (Rio de Janeiro) 

Cláudio Melibeu 

 2 docentes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real) 

Vítor Reis 

José Alves Vilaça 

 1 docente da Universidade da Beira Interior (Covilhã) 

Mário Marques 

 1 docente da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (Santarém) 

João Brito 

 1 docente do Instituto Universitário da Maia (Porto) 

João Viana 

 1 docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Porto) 

João Carvalho 

 1 fisioterapeuta da Associação Portuguesa de Natação (Lisboa) 

Margarida Carminho Ferreira 
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 4 formadores da empresa BWIZER (Porto) 

Marco Norte 

Tiago Rafael Moreira 

Rafael Peixoto 

Rui Lemos 

 2 formadores da empresa EXS (Lisboa) 

Nuno Pinho 

Pedro Asseiceira 

 1 formador da empresa METABOLIC EDGE (Lisboa) 

Sérgio Veloso 

 1 formador da empresa MASTER SCIENCE (Lisboa) 

João Moscão 
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INSCRIÇÃO 

  

 Todas as inscrições para o congresso internacional SPORTS SCIENCE SUMMIT 

são realizadas via internet pela página: 

 

www.s3.improveit.com.pt 

 

 Após o ato da inscrição, os inscritos recebem um e-mail com a confirmação da 

inscrição e o documento com o valor da inscrição e o NIB para onde devem realizar a 

transferência. Os inscritos têm 5 dias úteis para realizarem a inscrição, antes que esta 

perca a validade. 

 Após o pagamento e envio do comprovativo para o s3@improveit.com.pt, o 

inscrito receberá um mail num prazo de 3 dias úteis com a fatura referente ao 

pagamento. 

 Depois no dia 17 de Março, na abertura do congresso internacional, o 

formando só terá que indicar o seu nome que receberá a ficha indentificativa. 

 O diploma de participação será enviado via correio eletrónico. 

   

http://www.s3.improveit.com.pt/
mailto:s3@improveit.com.pt
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PARCEIROS 

 

 A IMPROVE já fechou e oficializou diversos parceiros durante a organização do 

evento. Cada entidade irá prestar os serviços por nós pedidos e serão recompensados 

de igual forma no evento do SPORTS SCIENCE SUMMIT e futuros projetos. Connosco 

em 2018 teremos: 

 A IMPROVE – HEALTH & PERFORMANCE (ESPOSENDE) 

 

 O IPDJ (LISBOA) 

  

 A SABSEG (BRAGA) 
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 A ACICE (ESPOSENDE) 

 

 A UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (UTAD) 

 

 A UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (UBI) 

 

 A MOTRICIDADE (PORTO) 

 

 O DCDES (VILA REAL) 
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 A EXS (LISBOA) 

 

 A BWIZER (PORTO) 

 

 A BOXPT (PÓVOA DE VARZIM) 

 

 O NED (VILA REAL) 

 

 O HOTEL MIRACORGO (VILA REAL) 
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 O SANTANDER (LISBOA) 

 

 A KARBONO (VILA REAL) 

 

 A IMPETUS (ESPOSENDE) 

 

 POLICLÍNICA S. GONÇALO (AMARANTE) 

 

 A APTEF (LISBOA) 

 

 A METABOLIC EDGE (LISBOA) 
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 A SPORTUNITY (PORTO) 

 

 A MARTA NORTE (ESPOSENDE) 

 

 A LUÍS LEITE CONTABILIDADE (VILA REAL) 
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PROJEÇÕES FUTURAS 

 

 A IMPROVE pretende que este seja o primeiro de 5 eventos anuais 

internacionais, organizados inteiramente da responsabilidade da empresa. 

 A empresa pretende crescer anualmente de formandos, leque de painel 

formativo e dimensão estrutural e física, trazendo consigo mais visibilidade 

nacional e internacional. 


