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Investigação em Ciências do Desporto no Centro de Investigação em Desporto,
Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade da Beira Interior
O CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM DESPORTO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO (CIDESD) É UMA UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO QUE RESULTA DE UM CONSÓRCIO ENTRE OITO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PORTUGAL, DISTRIBUÍDAS GEOGRAFICAMENTE POR TODO O PAÍS, INCLUINDO REGIÕES AUTÓNOMAS.

Este grupo de investigação tem como objetivo desenvolver e adequar modelos de
desempenho desportivo com base em fatores fisiológicos, biomecânicos, de controlo motor e no âmbito da força e condição física, capazes de predizer o comportamento humano e o desempenho desportivo. Além disso, há uma ênfase na dinâmica computacional de fluídos (CFD) aplicada aos desportos aquáticos e no contexto
do desporto adaptado. O STRONG visa entender os padrões bifásicos de dose-res-
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- Transferência de Conhecimentos: Prestar serviços à comunidade e desenvolver intervenções efetivas, especificamente nos domínios do desempenho desportivo e na
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promoção da saúde no âmbito dos programas de atividade física e exercício.
- Formação e Educação: Os membros do CIDESD estão envolvidos em diversas atividades educacionais, nomeadamente ao nível dos cursos de 1º ciclo/licenciatura, 2º ciclo/mestrado e 3º ciclo/doutoramento no âmbito das Ciências do Desporto. Além disso, os membros do CIDESD participam regularmente em diversas atividades educacionais sob diferentes níveis de intervenção.
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