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APRESENTAÇÃO
Esta formação está integrada num ciclo de debates sobre basquetebol intitulado Basketalks, sendo
a primeira de quatro sessões que decorrerão ao longo do mês de agosto.
Neste primeiro debate, moderado pelo treinador Miguel Miranda, dois treinadores com
experiências distintas no treino em escalões de formação, abordarão as diferentes características
da formação no basquetebol. Destacar-se-ão as diferenças que existem entre o trabalho
desenvolvido ao nível dos escalões de formação num clube e numa academia.
Esta formação constitui uma oportunidade de partilha e aprendizagem que poderá, em termos
futuros, potenciar a forma como é abordada a formação nesta modalidade.

LOCAL E HORÁRIO
Realizada em e-learning
4 de agosto de 2021 – 19h00 - 21h00 (2 horas)

ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
A formação decorrerá num modelo de debate, ao longo do qual os oradores abordarão diversas
questões relacionadas com a temática: Basquetebol na Formação: Trabalho num clube vs.
Academia.
Durante a sessão, os formandos poderão colocar questões aos formadores.
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.

DESTINATÁRIOS


Treinadores de Basquetebol.
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FORMADORES
Nuno Tavares
Treinador de basquetebol Grau III
Fundador e Director técnico da MVP Academy (primeira academia de basquetebol em
Portugal)
Treinador de basquetebol nos escalões de competição em Portugal (C.F. “Os Belenenses seniores), Itália (Janus Fabriano - seniores) e Estados Unidos (Northwood University - Sub22)
Fundador do Campos MVP - Eventos de especialização de basquetebol
Fundador do Player of the Match - Evento de especialização de futebol.
Nuno Freitas
Ex-jogador
Treinador desde 1995 - Curso Nível 3 (2015)
Treinador em todos os escalões de Minis a Seniores Masc. e Fem.
Preletor em clinics e ações de formação
Coordenador do SC Vasco da Gama
Treinador SC Vasco da Gama Sub16 Masculino
Selecionador Nacional Sub16 Masculino
Membro da ANTB
Miguel Miranda
Treinador de Basquetebol Grau II
Treinador do NCR Valongo 2ª Divisão sénior masculina
Jogador profissional basquetebol entre 1996/2018
126 vezes internacional sénior por Portugal
Presença campeonato da Europa de basquetebol 2007 e 2011
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VALOR DA INSCRIÇÃO
Valor único

15€*

* Por cada inscrição paga, 1€ reverte para o Projeto Futebol de Rua

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.

