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APRESENTAÇÃO  

As autarquias assumem, atualmente, um papel fundamental no desenvolvimento do 

desporto em todo o território nacional. Desde o financiamento de clubes e outras organizações 

desportivas ao desenvolvimento de projetos incentivo à prática desportiva e à realização de atividade 

física, são inúmeras as formas em que se concretiza a intervenção de juntas de freguesia e câmaras 

municipais. 

Nesta formação, diferentes formadores apresentarão as suas experiências, do ponto de vista 

quer das autarquias como dos clubes, promovendo o debate e a reflexão sobre a temática do 

desporto nas autarquias. 

Esta formação permite que treinadores desportivos, técnicos de exercício físico e diretores 

técnicos aprofundem os seus conhecimentos sobre a intervenção das autarquias na promoção de 

atividades de cariz desportivo. Para além disso, torna-se também pertinente para elementos dos 

corpos dirigentes de clubes e outras organizações desportivas. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em E-learning 

2, 3 e 4 de fevereiro de 2021 

20h00 – 22h00 (6 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

▪ Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

▪ Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s); 

▪ Diretores técnicos. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Ana Lucas (50 minutos) 

Organização de Eventos Desportivos – Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019 
  

2. António Costa (50 minutos) 

Desporto como promoção do território 
 

3. Carlos Vitorino (50 minutos) 

O papel do poder local (Juntas e Municípios), na vida dos clubes 

 

4. Fernando Orge (50 minutos) 

As autarquias como parceiras na promoção do desporto e na formação de atletas (50 minutos) 

 

5. Luís Teixeira (50 minutos) 

Gestão dos apoios municipais ao tecido associativo ao nível financeiro, logístico e das infraestruturas. 

Relação dos apoios com o orçamento municipal do Desporto. Programas do município de apoio aos 

munícipes no âmbito social. Influência da Covid-19 nos programas e apoios municipais. 
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O tempo restante destina-se à resposta a questões colocadas pelos participantes. 

FORMADORES 

Ana Lucas 
▪ Licenciada em Educação Física e Desporto – Menção Gestão do Desporto (FMH); 

▪ Exerceu funções de Técnica Superior Desporto, Município de Albufeira entre 1994 e 1998; 

▪ Exerce desde 2005, funções de Chefe de Divisão Desporto e Juventude, Município de 

Portimão; 

▪ Coordenadora de vários estágios académicos; 

▪ Coordenadora de vários projetos comunitários; 

▪ Coordenadora local de vários eventos desportivos nacionais e internacionais; 

▪ Coordenadora do Programa “Portimão, Cidade Europeia do Desporto 2019” que foi 

galardoado com a distinção de melhor “Cidade Europeia do Desporto 2019”. 

 
António Costa 

Coordenador Técnico na Câmara Municipal de Aveiro, exercendo funções na Divisão de Educação, 

Desporto e Cidadania – Subunidade de desporto. 

Para além das funções inerentes ao cargo de Assistente Técnico desempenhadas na autarquia de 

Aveiro, é um dos responsáveis pelo projeto Judo na Escola, uma aposta da autarquia desde o ano 

2016. Colaborou nas organizações desportivas da CMA ao longo dos últimos anos, com principal 

incidência na Maratona da Europa. É o responsável do Centro de Alto Rendimento de Surf de São 

Jacinto. 

 

Carlos Vitorino 

É natural de São Sebastião da Pedreira, Lisboa e vive em Sintra. É licenciado em Contabilidade e 

Administração (ISCAL) tem uma pós graduação em Contabilidade e Fiscalidade Avançada (ISCTE), 

frequentou Mestrado em Contabilidade (ISCAL),tem o Curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formação (IEFP).  

Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados (1997-2020), empresário em Contabilidade 

(2000-2020), Voluntário e um dos Coordenador das equipas de rua na Comunidade Vida e Paz 

(2018-2020), Vice-Presidente do Clube Oriental de Lisboa, com o pelouro Financeiro (2017-2020), 

atualmente Presidente do Clube Oriental de Lisboa, com o pelouro Institucional, Administrativo 

e Financeiro (2020).  

 

Fernando Orge 

Com um passado rico no mundo do futebol, passou de jogador a treinador em diversas equipas. 

Com formação superior em Gestão Desportiva, Fernando Orge tem desenvolvido várias 

competências no mundo desportivo, como por exemplo, na área do Coaching Desportivo. Desde 

2011, desempenha as funções de Presidente do Futebol Clube de Alverca, um dos clubes de 

referência na formação de atletas na região da Grande Lisboa. 
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Luís Teixeira 

Desde 2009, exerce funções no município de Vila Nova de Famalicão como professor de 

Atividades Aquáticas. Em 2018, iniciou atividade no Gabinete de Desporto como Técnico 

Superior, tendo como principal função o desenvolvimento do observatório municipal de 

desporto. Dentro deste, executa parte da gestão financeira (custos de recursos humanos e de 

funcionamento e previsão orçamental) da divisão, gestão de atividades/apoios, dinamização da 

rede social do Desporto “Famalicão Desportivo”. 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 

Treinadores e Técnicos de Exercício Físico 35€ 

 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@formacaodesportiva.pt 

 

 

APOIOS E PARCERIAS 

  

 

  
 

 

 

APOIAMOS 

 

 

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT. 
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