O DIRETOR DESPORTIVO NO FUTEBOL
22 E 23 MARÇO 2021 | 20h30 – 22h30

Formação e-learning

Pedro Seco
Rémulo Marques

DUPLA CREDITAÇÃO
TREINADORES DESPORTIVOS | TÉCNICOS DE EXERCÍCIO FÍSICO E DIRETORES TÉCNICOS

Mais informações e inscrições em:

www.formacaodesportiva.pt
Iniciativa realizada com o apoio de:
Apoiamos:
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APRESENTAÇÃO
O Diretor Desportivo é, na estrutura de um clube de futebol, uma figura central. O seu papel é
fundamental para o sucesso desportivo do clube. Assim, é importante que todos os agentes
desportivos, desde treinadores a jogadores e todos os que se interessam pelo tema, conheçam as
funções e competências que são inerentes ao cargo de Diretor Desportivo e a forma como este
pode e deve interagir com outros elementos da estrutura do clube.
Esta formação apresentará o ponto de vista de formadores com experiências diversificadas em
estruturas de clubes de futebol, sendo, portanto, pertinente para a formação contínua de todos os
agentes desportivos.

LOCAL E HORÁRIO
Realizada em E-learning
22 e 23 de março de 2021 – 20h30 - 22h30
(4 horas)

DESTINATÁRIOS




Treinadores e Atletas das várias modalidades;
Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s);
Diretores técnicos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Rémulo Marques (90 minutos)
Direção Desportiva no Futebol - Funções e Competências

2. Pedro Seco (90 minutos)
A importância da articulação entre o Diretor da Entidade Formadora e o Diretor Desportivo
O tempo restante destina-se à resposta a questões colocadas pelos participantes.
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FORMADORES
Pedro Seco








Tem 46 anos e é natural do Porto
Licenciado em Educação Física e Desporto pelo ISMAI
Mestre em ciências do desporto, Treino de Alto Rendimento Desportivo, FADEUP
Curso de Treinador de Futebol UEFA B
Curso de Treinador de Hóquei em Patins, Nível 3
Professor de Educação Física
Coordenador Regional Porto do Programa Nacional das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na
Escola (UAARE).

Rémulo Marques
 Rémulo Jónatas nasceu no Porto a 16 de Maio de 1978
 Jornalista, fez parte das redacções de publicações históricas como O Comércio do Porto, Diário de
Notícias e do Jornal O Jogo. Passou ainda pela plataforma online Infordesporto.pt e colaborou com a
equipa de conteúdos do UEFA.pt. Entre 2006 e 2010 foi Editor de Desporto do Porto Canal e de
Fevereiro de 2019 até à suspensão do projecto, em Março de 2020, foi Director-Adjunto da Rádio
Estádio.
 Fez também parte da equipa de jornalistas que realizaram as várias reportagens de investigação
para o Programa "Nas Ruas" da SIC.
 Colaborou ainda com a Produtora internacional MediaPro entre 2012 e 2018, período durante o
qual realizou trabalhos para várias cadeias internacionais, incluindo para a Al Jazeera e BeIN Sports,
conduzindo entrevistas, documentários e reportagens com algumas das principais figuras do futebol
mundial.
 Em 2010 iniciou carreira no Futebol Profissional, enquanto Director Desportivo do Boavista Futebol
Clube, Futebol SAD, tendo mais tarde desempenhado iguais funções em clubes como o Zimbru
(Moldávia) e Associação Desportiva de Fafe SAD. Foi ainda Vice-Presidente para o Futebol da
Associação Desportiva e Recreativa da Pasteleira entre 2014 e 2017.
 Desde 2010 que é também formador de Gestão Desportiva e Gestão de Futebol Profissional, tendo
leccionado em instituições como a Universidade Lusófona, Universidade Europeia, Coimbra Business
School, Sportrail, Quest Sports Solutions, Soccer Hub entre outras.
 Como Autor tem já várias obras publicadas, como é o caso do "Mui Nobre e Sempre Invicto Clube do
Porto" desta editora, e ainda a "Grande Enciclopédia dos Europeus de Futebol" (vários autores),
"História dos Campeonatos do Mundo de Futebol" (vários autores), "Amo-te Portugal", "Nuno
Gomes 21 - A Autobiografia", entre outros. Encabeçou, ainda, enquanto coordenador de conteúdos,
outras obras e projectos, das quais se destacam "Mourinho for Kids", o documentário oficial de
treino para jovens de José Mourinho, e o documentário "World Greatest Football Coaches", emitido
em Portugal pela RTP e internacionalmente por várias estações televisivas internacionais.
 Presença assídua em vários congressos, seminários e fóruns, tanto na qualidade de
apresentador/moderador como de prelector. Foi, por exemplo, o apresentador das edições de 2018
e de 2019 do Fórum do Treinador da Associação Nacional de Treinadores (ANTF) e moderador de
painéis em eventos internacionais, como é o caso do World Scouting Congress da Quest Sports
Solutions.
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VALOR DA INSCRIÇÃO
Treinadores, Técnicos de Exercício Físico e
Diretores Técnicos

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.

