II CURSO
DE FORMAÇÃO EXECUTIVA
PARA DIRIGENTES DESPORTIVOS
LOCAIS
2ª edição | 2019

Numa parceria com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e a APOGESD - Associação Portuguesa de
Gestão de Desporto, a Tempo Livre e a Câmara Municipal de Guimarães vão organizar pela segunda vez um Curso
de Formação Executiva para Dirigentes Desportivos do concelho de Guimarães. O curso tem como missão dotar os
agentes desportivos de ferramentas, conhecimentos e informação que os capacite para um desempenho otimizado
das suas funções de direção dos clubes desportivos locais. Um painel de reputados académicos e especialistas
asseguram os módulos formativos previstos no programa. Este curso será acreditado com 3 UC no total.

CALENDÁRIO
5 módulos formativos: 1, 8, 15, 21 e 28 de fevereiro de 2019

CERTIFICAÇÃO
Este curso será acreditado com 0.6 unidades de crédito (total de 3 UC) por cada módulo no âmbito da componente
de formação contínua e de aperfeiçoamento para renovação dos títulos de TPTEF - Título de Profissional de Técnico
de Exercício Físico, DT - Diretor Técnico e TD - Treinador de Desporto

CUSTO DE INSCRIÇÃO
50€ (inclui documentação, material didático e acreditação do curso)

PAGAMENTO
Através de transferência bancária (NIB: 0035 2040 0003445843019)

LOCAL
Sala de Conferências 1 do Multiusos de Guimarães

INSCRIÇÕES
Até 31 de janeiro de 2019 através de preenchimento de formulário online disponível em www.tempolivre.pt ou
alternativamente no link: https://goo.gl/FnznHN

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA
Prof. Dr. Pedro Sarmento (FADE-UP)

DIREÇÃO DO CURSO
Dra. Paula Nogueira (Tempo Livre/Centro de Estudos do Desporto)

AVALIAÇÃO
No final de cada módulo serão realizados exercícios práticos e escritos para avaliação de conhecimentos e novas
competências técnicas adquiridas

ORGANIZAÇÃO
Tempo Livre/Centro de Estudos do Desporto e Câmara Municipal de Guimarães

APOIO
Universidade do Porto (Faculdade de Desporto) e APOGESD - Associação Portuguesa de Gestão do Desporto

MÓDULO 1

EVOLUÇÃO DO SISTEMA DESPORTIVO EM GUIMARÃES
1 de fevereiro

OBJETIVO Conhecer com pormenor a evolução do desporto, do sistema desportivo e das políticas públicas
desportivas em Guimarães, através de uma perspetiva histórica e contemporânea do seu desenvolvimento desde os
seus primórdios até aos dias de hoje.

PROGRAMA
1 | 21h00 - 23h00

Fernando Castro

Professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade do
Minho, onde é docente desde 1984. Para além da sua atividade profissional, como
docente e investigador nas áreas da metalurgia e do tratamento de resíduos, há mais
de 20 anos que tem feito pesquisas relativas à história do desporto, principalmente
sobre a história do hóquei em patins, sendo autor de cinco livros editados sobre o
tema e responsável pelo site rinkhockey.net, onde compila informações históricas e
estatísticas sobre aquela modalidade. A convite da Câmara Municipal de Guimarães, e
no âmbito da Cidade Europeia do Desporto em 2013, elaborou um trabalho de
investigação sobre a história do desporto em Guimarães, que culminou na edição de
uma obra compilando os principais elementos históricos da evolução da prática
desportiva no Concelho de Guimarães.
Raúl Rocha

Foi colaborador dos semanários locais “Notícias de Guimarães” e “O Povo de
Guimarães” durante vários anos, tendo sido Vice-Presidente da AFB (1991/1992) e do
Conselho de Arbitragem FPF (1992/1996). No Vitória SC, foi membro da Direção
(1990/1991), Presidente da Assembleia Geral (1997/2003) e Vice-Presidente do
Conselho Fiscal (2010/2012), sendo seu Sócio Honorário. É o autor do livro: “Vitória: 75
anos de história”, publicado em 1997.

1 | 23h00 - 24h00

Avaliação

MÓDULO 2

COMUNICAÇÃO NO DESPORTO
8 de fevereiro

OBJETIVO Conhecer as novas ferramentas de comunicação, de divulgação e de relação dos clubes com os seus
utentes/sócios/praticantes, na ótica da melhoria da imagem geral do clube e na eficácia da sua comunicação
interna e externa.

PROGRAMA
8 | 21h00 - 23h00

Rita Magalhães

Licenciada em Ciências da Comunicação, é actualmente Assessora de Imprensa na
Article Land - Comunicação, Eventos e Serviços e responsável pela gestão da
comunicação estratégica, plataformas digitais e social media de entidades desportivas
portuguesas.
Paulo Salgado

Apaixonado por comunicação e desporto, é atualmente consultor e docente
universitário nas áreas de comunicação, branding e marketing, na Universidade do
Minho e Instituto Universitário da Maia. Colabora como formador com projetos da ‘FPF
- Football School’ e do FC Porto. Conta com uma passagem de 3 anos pelo FC Porto
onde foi responsável pelo lançamento da marca FC Porto - Dragon Force. Faz
comentário pontual no Porto Canal.
8 | 23h00 - 24h00

Avaliação

MÓDULO 3

LEGISLAÇÃO DE APOIO AO DESPORTO
15 de fevereiro

OBJETIVO Conhecer a legislação e os processos legislativos e regulamentares de âmbito desportivo, que sejam
fundamentais para a gestão de um clube desportivo, assim como o conjunto de apoios financeiros de âmbito
nacional e comunitário disponíveis.

PROGRAMA
15 | 21h00 - 23h00

Alexandra Pinto Coelho

Advogada. Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Mestre em
Direito, ramo Ciências Jurídico-Empresariais, especialização em Direito do Desporto e
Arbitragem no Tribunal Arbitral do Desporto. Formadora de recursos humanos em
áreas como legislação laboral, gestão de recursos humanos, inglês, comércio eletrónico
e empreendedorismo.
João Martins

Diretor Executivo da Liga. Licenciado em Direito. Já desempenhava funções na
Comissão Executiva liderada por Pedro Proença. Foi presidente do Conselho de Justiça
da AF Braga e também foi diretor-geral do V. Guimarães, entre 2008 e 2014.

15 | 23h00 - 24h00

Avaliação

MÓDULO 4

PLANIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE UM CLUBE DESPORTIVO
21 de fevereiro

OBJETIVO Análise dos elementos e ferramentas indispensáveis para planificar e organizar a gestão administrativa,
financeira e desportiva de um clube desportivo, nas suas várias dimensões e vertentes.

PROGRAMA
21 | 21h00 - 23h00

Pedro Sarmento Lopes

Professor associado com agregação da Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto, é o Coordenador do Gabinete de Gestão Desportiva e Diretor do curso de 2º
Ciclo em Gestão do Desporto da FADEUP. É Autor de livros, artigos técnicos e científico,
além de palestrante na área das Ciências do Desporto em Portugal e em múltiplos
países de diversos continentes. É o Coordenador da Aliança Intercontinental de Gestão
Desportiva e Diretor da Revista Intercontinental de Gestão Desportiva. Dirigente
Desportivo há cerca de 40 anos e atual Presidente do Académico Futebol Clube.
Luís Rodrigues

Presidente da Direção do Guimagym. Ex-Presidente do GRUFC, atualmente Presidente
da AG e Diretor Financeiro. Licenciado em Gestão do Desporto. Pós-Graduado em
Gestão do Desporto Municipal. Mestre em Gestão do Desporto. A finalizar a PG em
Marketing Digital (IPAM - Universidade Europeia). É também Diretor de Instalações
Desportivas na TL, docente no IESF e na Coimbra Business School, formador efetivo na
Promofitness e consultor desportivo.

21 | 23h00 - 24h00

Avaliação

MÓDULO 5

INOVAÇÃO E CONHECIMENTO NO DESPORTO
28 de fevereiro

OBJETIVO Analisar e aprofundar o conhecimento sobre as ferramentas e os métodos de promoção e organização de
eventos, serviços e atividades de cariz desportivo, nas suas várias dimensões, com especial enfoque no seu impacto
económico e na imagem do organizador.

PROGRAMA
1 | 21h00 - 23h00

André Seabra

Diretor da Federação Portuguesa de Futebol (Portugal Football School) e Professor
Auxiliar com Agregação na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (UP).
Doutorado em Ciências do Desporto (UP), Mestre Saúde Pública e em Treino de Alto
Rendimento (UP). É autor e coautor de mais de uma centena de artigos científicos
publicadas em revistas nacionais e internacionais indexadas.
Carlos Ribeiro

Diretor de Comunicação do Vitória Sport Clube. Doutorado em Ciências Biomédicas, em
2013, pela Universidade do Porto, com diversos artigos científicos na área, cedo juntou
ao seu percurso académico, o seu gosto pela comunicação nas suas diversas vertentes,
quer na Ciência e na forma de a comunicar, quer no Desporto. Assumiu, desde novo,
colaborações como cronista em jornais desportivos locais e nacionais. Paralelamente, e
entre 2009 e 2018, assumiu funções de relatador desportivo em Rádio Locais e
Nacionais. Em julho de 2018, abraçou o cargo de Diretor de Comunicação do Vitória
Sport Clube, no qual se mantém até hoje.

1 | 23h00 - 24h00

Avaliação
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