PLANEAMENTO ESTRATÉGICO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO
3, 5 E 7 MAIO 2021 | 20h30

Formação e-learning

Jorge Machado

Vasco Pinho

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:

FORMAÇÃO DESPORTIVA |CERTIFICAÇÃO

APRESENTAÇÃO
A grande maioria dos municípios inclui a organização e dinamização de atividades desportivas
nos seus planos. Para além disso, também os apoios que prestam a clubes e associações
desportivas assumem uma grande importância orçamental de autarquias e coletividades. Tornase, assim, essencial pensar em toda esta gestão, planear em concreto e de forma consciente e
responsável todas as atividades e iniciativas, ou seja, fazer um Planeamento Estratégico do
Desporto no Município.
Nesta formação juntámos dois formadores com vasta experiência relacionada com o
planeamento estratégico do desporto nos municípios 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
3, 5 e 7 de maio de 2021 – 20h30
(5 horas)

DESTINATÁRIOS





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

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

03/05/2021

20h30

1h30

Jorge Machado

05/05/2021

20h30

1h30

Jorge Machado

07/05/2021

20h30

2h

Vasco Pinho

Tema
Planos estratégicos de desenvolvimento desportivo
municipal – Introdução ao tema
Planos estratégicos de desenvolvimento desportivo
municipal – as ferramentas e as perceções das
lideranças sobre a atuação das autarquias locais no
desenvolvimento do desporto em Portugal
Planeamento estratégico do desporto nos
municípios
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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.
Vasco Jorge Oliveira de Pinho
 Licenciado em Gestão. Pós-Graduado em Administração Pública. Certificado com o grau de gestor de
futebol atribuído pela UEFA em parceria com a Universidade de Lausanne da Suíça. Doutorando em
Ciência Política de 2014 a 2017 (Doutoramento ainda não concluído, tendo já obtido aprovação do
projeto de tese, a qual ainda não foi apresentada).
 Administrador executivo da empresa Municipal Matosinhos Sport EM SA desde o ano 2019.
 Autarca, no Município de Matosinhos: tendo exercido funções de vereador sem pelouro de 2009 a
2017 (em substituição), deputado Municipal de 2017 a 2019, coordenador da comissão de
planeamento e PDM de 2018 a 2019.
 Funcionário da Autoridade Tributaria e Aduaneira (antiga D.G.C.I.) de 2000 a 2019, tendo
desempenhado diversas funções entre elas Inspetor Tributário, Auditor Tributário, Formador.
 Lecionou várias disciplinas de Pós-graduação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade do Porto.
 Formador na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, no Instituto
de Emprego e Formação Profissional e na Escola de Negócios e Administração de Gaia.
 Autor de várias publicações e participações conjuntas sendo a última “Qualificação das Carreiras da
Inspeção Tributaria e da Inspeção Aduaneira, 2018, “3.º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores
Fiscais e Aduaneiros”. Porto: (PP. 43-47).
 Dirigente Desportivo: de 2015 a 2019 Vice-presidente da Associação de Futebol do Porto; de 2001 a
2011, enquanto Presidente Adjunto do Padroense Futebol Clube.
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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.

