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Curso Internacional 

03 & 04 de DEZEMBRO 2007 

PROGRAMA 

 
 
Segunda-Feira, 3 de Dezembro de 2007 
 
09:00-09:30  Recepção e Secretariado 
 
09:30-10:00  Sessão de Abertura 

 Vereador do Desporto da C.M. Cascais 

 Presidente da APCA 
 
10:15-11:30  Sessão 1  Gestão de orçamentos de competição 

 Karine Baillet (FR) 

 Antonio De La Rosa (ESP) 
 
11:45-13:00  Sessão 2  Gestão do Risco e Segurança 

 Alexandre Guedes da Silva (PT) 
13:00-14:20  Almoço* 
 
14:30-16:00  Sessão 3  Psicologia de Competição 

 Univ. Lusofona (PT) 
 
16:20-17:50  Sessão 4 Marketing e Patrocínios 

 Said Aiach (BR) 
 
18:15-19:45  Sessão 5  Organização de Eventos 

 Geoff Hunt (NZ) 
 
19:50-20:50  Jantar* 
 
21:00-22:15  Sessão 6  Cobertura mediática 

Robert Howard (UK) 
 
22:20-23:35  Sessão 7  Traçado de percursos 
    Jorge Baltazar (PT)  
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Terça-Feira, 4 de Dezembro de 2007 
 
09:00-18:30 Workshop   Curso Básico de Socorrismo em Áreas Remotas e de 

Expedição 
Laira Campelo (BR) 

 
19:00-19:40  Sessão de Encerramento 

 Presidente da FPO 
* Refeições a cargo dos participantes 

 

 

DESCRIÇÃO DAS SESSÕES 

 

Gestão de orçamentos de competição 

Este tema tem como objectivo dar a conhecer às equipas nacionais e a todos os 

interessados, o que fazem as grandes equipas Mundiais para participar em 

grandes provas, onde vão buscar esses recursos, como os gerem, etc. 

Karine Baillet (França) 

Maior atleta Francesa de Corridas de Aventura e uma das mais conceituadas a nível 

Mundial, capitã dos Vice-Campeões do Mundo – Team Wilsa Helly Hansen, foi ainda a 

primeira mulher a atravessar (ida e volta) o canal da mancha entre Inglaterra e 

França em Windsurf com as condições do mar e ventos fortes 

 

Antonio de la Rosa (Espanha) 

Organizador do Andalucia Bimbache Extrem e membro de umas das melhores equipas 

Espanholas e Mundiais – Teva La Pinilla, Vencedor de algumas das maiores 

competições Mundiais como o Desafio dos Vulcões, Ecomotion Pro, entre outros 

 

Gestão do Risco e Segurança 

O Risco e a Segurança é um dos principais factores de sucesso numa prova de 

aventura. O que é o Risco, o que fazer para minimizar o risco, como gerir o risco, 

quem tem competências para o fazer, necessidades de segurança, etc. 

Alexandre Guedes da Silva (Portugal) 

Presidente da Associação de Corridas de Aventura, Coordenador Geral do Estoril 

Portugal XPD Event, Formador FPO em Corridas de Aventura, Membro do Conselho de 
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Arbitragem da FPO, Participou em algumas das maiores provas Mundias (Ecomotion 

Pro, Raid Gauloises, EMA – Amazónia, etc.) 

 

Psicologia de Competição 

Este deverá ser um dos temas que irá gerar mais interesse e discussão. Já 

pensaram porque algumas equipas se sentem desmotivadas ou perdem a 

motivação antes de fazerem uma grande prova, pode ser que consigam encontrar 

a vossa resposta a esta pergunta e a muitas outras. 

Universidade Lusofona 

Este tema será leccionado por professores da Univ. Lusofona com trabalhos e 

investigações realizadas na área do desporto Outdoor. 

 

 

Marketing e Patrocínios 

Os patrocínios é um tema de grande discussão em Portugal, devido à grande 

dificuldade de os cativar a associarem-se às Corridas de Aventura. Será 

interessante saber como se trabalha em outros países, nomeadamente no Brasil, 

o que fazem para conseguir esses apoios, como o fazem, como os mantêm, o 

que oferecem em troca, etc. 

Said Aiach Neto (Brasil) 

Organizador e Director da maior prova de aventura da América do Sul – Ecomotion 

Pro que irá receber o próximo Campeonato do Mundo em 2008 

 

Organização de Eventos 

As corridas de aventura devido à sua dimensão, podem tornar-se num evento 

dificil de organizar. Como conseguimos passar esse obstáculo? Esta pergunta vai 

concerteza ter a resposta de um dos mais conceituados produtores e 

organizadores mundiais de eventos de aventura. 

Geoff Hunt (Nova Zelândia) 

Director da Liga Mundial ARWS, organizador da prova de aventura Southern 

Traverse e é oriundo de umas das maravilhas Mundiais do desporto de natureza, a 

Nova Zelândia. 
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Cobertura mediática 

Tal como em todas as actividades, os média desempenham um papel 

fundamental nas corridas de aventura, especialmente para dar a conhecer este 

desporto tão belo, e ainda tão estranho para a maioria. Como poderemos dar 

visibilidade às corridas de aventura? 

Rob Howard (Reino Unido) 

Um dos Repórteres mais conceituados nas Corridas de Aventura em todo o Mundo e é 

um dos coordenadores do maior Site Mundial de Aventura (Sleepmonsters.com) 

 

Traçado de percursos 

Uma das tarefas mais importantes do pré-prova é a  construção do percurso. 

Quais os segredos para construir uma corrida agradável mas que ao mesmo 

tempo seja desafiante? 

Jorge Baltazar (Portugal)  

Um dos mais requisitados traçadores de percursos Nacional vem partilhar connosco 

os segredos do seu sucesso, Formador FPO 

Curso Básico de Socorrismo em Áreas Remotas e de Expedição 

Este Workshop é dedicado exclusivamente às actividades de aventura e às 

técnicas básicas de socorrismo em áreas remotas. Serão abordados temas como 

alimentação e hidratação, ferimentos e hemorragias, reanimação cardio 

respiratória, lesões traumáticas, etc. 

Laira Campello (Brasil) 

Licenciada em Educação Fisica e em Medicina Desportiva, com uma vasta e rica 

experiência, é uma das médicas mais requisitadas nas maiores provas de aventura do 

Brasil 


