
 

  

BASKETALKS 3 
18 agosto 2021 | 19h – 21h | 2 horas 

Formação e-learning 

 
 

 

Philippe da Silva 

 

Fernando Sá 

 

Miguel Miranda 
(Moderador) 

CREDITAÇÃO 
 

TREINADORES DESPORTIVOS 

Mais informações e inscrições em:  

www.formacaodesportiva.pt 

Iniciativa realizada com o apoio de: 

 
 

 

   

  

   
   

Apoiamos: 

 

https://formdesportiva.wixsite.com/formacaodesportiva


 
 

FORMAÇÃO DESPORTIVA |CERTIFICAÇÃO 

APRESENTAÇÃO  

Esta formação está integrada num ciclo de debates sobre basquetebol intitulado Basketalks, sendo 

a terceira de quatro sessões que decorrerão ao longo do mês de agosto. 

Neste terceiro debate, moderado pelo treinador Miguel Miranda, dois treinadores com 

experiências distintas no treino de basquetebol em alta competição, abordarão as características e 

desafios da alta competição em Portugal e no estrangeiro. Desde o pós-Época ao pré-Época, 

passando pelo recrutamento, os oradores analisarão as diferenças entre a realidade Portuguesa e a 

de uma das melhores ligas Europeias. 

Esta formação constitui, assim, uma oportunidade de partilha e aprendizagem que poderá, em 

termos futuros, potenciar a forma como é abordado o treino nesta modalidade. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

18 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 Alta Competição: Diferenças entre a 

realidade Portuguesa e a internacional. 

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 

Philippe da Silva 
Treinador de Basquetebol Grau III 
Treinador adjunto do JSF NANTERRE 92 (Jeep Elite, França) desde 2018 
Treinador adjunto (Scouting-trabalho com os bases) pela selecção francesa U19 - 
campeonato do mundo em 2017  
Treinador do Cergy Pontoise (NM2, França) 2016-18 
102 vezes Internacional Sénior por Portugal - Presença Campeonato da Europa 2007 e 2011  
Jogador Profissional Basquetebol entre 1997-2016 

 

Fernando Sá 

Licenciatura em 1999 – Educação Física/Alto Rendimento, Faculdade de Ciências do 
Desporto Porto.  
Treinador de Basquetebol: Nível III da Federação Portuguesa de Basquetebol 
Como jogador, representou o F. C. Porto, onde teve a oportunidade de vencer várias 
competições nacionais, foi capitão da equipa durante 10 anos, e também jogou competições 
internacionais, onde inclusivo, conseguiu estar presente nas meias finais na Taça Saporta e 
estar no mais alto nível do basquetebol europeu, Liga dos Campeões (atual EuroLiga).  
Começou a carreira de treinador no ano 2000, no clube onde comelou a jogar basquetebol 
(S. C. Vasco da Gama). 
Em 2006 transferiu-se para o Vitória Sport Club, clube da Proliga, que tinha como objetivo 
vencer o campeonato, subir à Liga Profissional e impor-se no basquetebol nacional, todos 
estes objetivos foram concretizados em duas épocas. 
Foi no Vitória Sport Clube, na 2ª temporada, ainda na Proliga, que venceu a Taça de 
Portugal, derrotando os três primeiros classificados da Liga Profissional de Basquetebol e 
que subiu de divisão. A vitória da Taça de Portugal foi importante e uma marca no 
basquetebol português, porque foi a primeira vez que uma equipa de segunda divisão 
(Proliga) venceu a Taça de Portugal. 
Nos seus 13 anos de treinador no Vitória Sport Clube, levou, com frequência, o clube aos 4 
primeiros classificados, conseguiu vencer a Taça de Portugal novamente em 2013 e ir à final 
do playoff por duas vezes, (2015 e 2016). 
 

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. 
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