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Iniciativa realizada com o apoio de: 

 
  

   

Apoiamos: 

 

https://formdesportiva.wixsite.com/formacaodesportiva


 
 

FORMAÇÃO DESPORTIVA |CERTIFICAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO  

O movimento associativo assume um papel preponderante na promoção da prática desportiva 

por todos. Importa, assim, analisar com mais detalhe a organização e funcionamento das 

associações e coletividades, bem como conhecer os apoios de que estas podem beneficiar e de 

que forma podem articular as suas atividades com as autarquias locais e o governo. 

Nesta formação juntámos dois formadores com vasta experiência relacionada com o movimento 

associativo e que irão, ao longo das sessões da formação, abordar esta temática e responder às 

questões que certamente os participantes terão para lhes colocar. Será, portanto, uma formação 

com inúmeras oportunidades de aprendizagem e momentos de partilha. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

12, 14 e 16 de abril de 2021 – 20h30  

(5 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s); 

 Diretores técnicos. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A formação será realizada em regime e-learning, através da plataforma Zoom. Os participantes 

terão de ter a câmara ligada durante todas as sessões, estando garantidas todas as condições 

técnicas para a realização da formação através da utilização de uma licença profissional. 

A formação decorrerá de acordo com a seguinte calendarização: 

Data Hora Duração Formador Tema 

12/04/2021 (2.ªf) 20h30 2h Pedro Franco 
A experiência da Associação das 
Colectividades do Concelho de Lisboa 

14/04/2021 (4.ªf) 20h30 1h30 Jorge Machado 
O papel do Movimento Associativo no 
desporto e na sociedade 

16/04/2021 (6.ªf) 20h30 1h30 Jorge Machado 
O Movimento Associativo e as 
organizações autárquicas 
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FORMADORES 

Jorge Machado 
 Licenciado em Direito. 

 Pós-Graduado em Gestão Autárquica. 

 Mestre em Gestão Desportiva. 

 Assessor no Gabinete da Presidência, da Câmara Municipal de Santo Tirso.  

 Treinador de Karaté - Selecionador Regional da Seleção Nacional de Karate. 

 Embaixador para a Ética no Desporto. 

 Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves. 

 Cronista e autor do livro “Planos estratégicos de desenvolvimento desportivo municipal”. 

 Juiz Social. 

 
Pedro Franco 

 Sempre muito ligado ao desporto, praticou futebol e voleibol. 
 Treinou algumas equipas de voleibol, sendo de destacar o INATEL. 
 Experiência em aulas de natação para bebés. 
 Trabalhou numa empresa sem ligação ao desporto, mas onde participou nas modalidades 

desportivas aí organizadas. Participou nos Corpos Gerentes dessa empresa, onde exerceu, durante 
vários anos, o cargo de Vice-Presidente desportivo. 

 É, há 10 anos, presidente da Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa. 

 
 
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 

 
 

 

  
 

mailto:formacaodesportiva2020@gmail.com
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APOIAMOS 

 

 

 

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

      

 


