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APRESENTAÇÃO  

A forma como comunicamos condiciona a forma como nos relacionamos com os outros. 

Também no desporto, a comunicação exerce um papel fundamental na forma como as diferentes 

organizações desportivas interagem umas com as outras, com as pessoas que as constituem e com todos 

os intervenientes no plano desportivo, incluindo os órgãos de comunicação social. 

Nesta formação iremos abordar vários aspetos inerentes à comunicação no que se refere às organizações 

desportivas. Para isso, contamos com o testemunho de formadores com experiência nas áreas da 

comunicação social, da comunicação empresarial e da comunicação nas estruturas desportivas.  

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em E-learning 

16 e 18 de março de 2021 

20h – 22h30 (5 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s). 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Cristina Aguiar (50 minutos) 

Profissionalização da comunicação nas organizações: um instrumento estratégico de divulgação e 

de relação de confiança 

 

2. Flávio Sequeira (50 minutos) 

Qual a relação entre a comunicação na rádio e a comunicação no desporto? 

 

3. Madalena Fonseca e Castro (50 minutos) 

Comunicação assertiva e eficaz: que ferramentas utilizar? 

 

4. Miguel Sá Pereira (50 minutos) 

A organização de um Departamento de Comunicação numa estrutura profissional de futebol 

 

O tempo restante destina-se à resposta a questões colocadas pelos participantes. 
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FORMADORES 

Cristina Aguiar 
Cristina Aguiar é o nome profissional da jornalista com uma carreira de 34 anos no âmbito desportivo 

(carteira profissional número 1891 A), estando vinculada ao jornal OJOGO há 25 anos, como jornalista 

do III Grupo. Vasta experiência neste contexto, desde Imprensa, Rádio (onde iniciou carreira como 

repórter de pista) e ainda Televisão, em cobertura de grandes competições internacionais, sendo a 

reportagem a principal especialidade. Entre 2002 e 2008 assumiu a coordenação da seção da Liga de 

Honra do jornal OJOGO. Atual membro do Conselho de Redação.  

Encontra-se a finalizar o primeiro ciclo do Mestrado Integrado de Psicologia na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

Formadora com a cédula CCP n.º F703366/202. 

Em paralelo, colabora em várias atividades no contexto artístico, com contributos na coreografia “Maria 

Veleda”, com a assinatura de Hugo Calhim Cristóvão e de Joana von Mayer, integrada nas 

comemorações do Centenário da República Portuguesa. Palestrante convidada para o ciclo de debates 

“O Céu é Apenas um Disfarce Azul do Inferno”, dedicado a Teixeira de Pascoaes, e “Dos Suicidados - o 

vício de humilhar a imortalidade organizados pela Nuisis Zobop e o Instituto de Filosofia da FLUP.  

 

Flávio Sequeira 

Tem 43 anos, 30 dos quais a trabalhar em rádio.  

Formador com o certificado n.º F686567/2019  

Voice Over, formador, locutor de rádio e TV, sound designer, programador musical e consultor de rádio.  

Trabalhou em várias rádios, em todos os setores, de 1990 até 2002, ano em que entrou para a Média 

Capital.  

A maior parte da sua vida profissional foi passada na Média Capital, onde “viveu” 17 anos.  

Esteve 3 anos na TVI, como supervisor de emissão e os restantes 14 anos, nas rádios da Média capital.  

Assumiu os programas da manhã da Cidade fm e Smooth fm, em períodos diferentes, foi coordenador 

musical das rádios Cidade fm, Smooth fm e M80 (rádios digitais), foi assistente das direções de 

programas da Cidade fm, Smooth fm e M80, foi voz de estação da Star fm.  

Em 2018, foi convidado para diretor de programas das rádios Record fm e Kiss fm Algarve, onde esteve 

até agosto de 2019.  

Foi a voz do canal tv AXN WHITE de 2012 até 2020.  

Atualmente é gerente da empresa Fsoundays, comunicação e publicidade.  

Dá formação e consultoria para rádios e locutores. 
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Madalena Fonseca e Castro 

Licenciada em Relações Públicas; Pós-graduada em Direção de Comunicação pela Universidade de 

Barcelona. 

Formadora Certificada pelo IEFP. 

Vasta experiência como Formadora na área da Comunicação; Cerimonial e Protocolo; Protocolo 

Internacional; Organização de Eventos Sociais, Empresariais, Institucionais e Oficiais. 

Coordenadora Pedagógica do Master Executivo em Organização e Gestão de Eventos da ANJE. 

Fundadora e Administradora da ASIDE – Consultoria e Formação 

 

A ASIDE – Consultoria e Formação tem como principal foco as Pessoas, o Talento, a Capacitação e a 

Performance, como propulsores das organizações. 

Assente nos seus valores e nos seus pilares do saber, a ASIDE renova-se diariamente para construir e 

desenvolver servi os de Consultoria,  orma ão e Coaching de forma integrada e dedicada, sempre   

medida de cada um dos seus parceiros de negócio, com uma oferta orientada  s suas necessidades e   

obtenção dos melhores resultados. 

 

Miguel Sá Pereira 

Barcelos 

48 Anos 

Jornalista no Record ao longo de 10 anos. 

Jornalista/Locutor de rádio ao longo de 15 anos 

Atualmente, Diretor de Comunicação no Gil Vicente Futebol Clube. Cargo ocupado desde 2016 

Ciências da Comunicação – UMinho - Universidade do Minho 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

Valor único de inscrição 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. 

      

 

mailto:formacaodesportiva2020@gmail.com

