
 

  

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO DESPORTO 
8, 9 e 10 de março 2022 | 20h30 – 22h30 | 6 horas 

Formação e-learning 
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José Silva 
 

Rui Claudino 

CREDITAÇÃO 
 

TREINADORES DESPORTIVOS | TÉCNICOS DE EXERCÍCIO FÍSICO | DIRETORES TÉCNICOS 

Mais informações e inscrições em:  

www.formacaodesportiva.pt 

Iniciativa realizada com o apoio de: 

 
  

 

   

 

 

  

   

Apoiamos: 

 

https://formdesportiva.wixsite.com/formacaodesportiva
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APRESENTAÇÃO  

A organização de clubes e outras organizações desportivas tem subjacente um elevado número de 

pessoas envolvidas, desde treinadores, dirigentes, funcionários e atletas. Assim, é necessário que 

todos os envolvidos na gestão e administração desportiva tenham noções claras sobre os princípios 

básicos da gestão de recursos humanos. 

Nesta formação, que está integrada num ciclo de formações organizadas em parceria com o 

Município de Ourém, reunimos três formadores que irão partilhar os seus conhecimentos sobre 

esta temática. 

Esta formação permitirá, assim, a todos os treinadores e técnicos de exercício físico que acumulam 

estas funções com cargos diretivos nas estruturas que representam, exercê-los de uma forma mais 

consciente e sustentada. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

8, 9 e 10 de março de 2022 – 20h30 - 22h30 (6 horas) 

 

ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Igor Espanhol (120 minutos) 

Gestão de recursos humanos 

 

2. José Silva (120 minutos) 

Relações interpessoais no desporto 

 

3. Rui Claudino (120 minutos) 

A definição de perfis profissionais e estratégia de Recursos Humanos 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores Desportivos 

 Técnicos de Exercício Físico 

 Diretores Técnicos 

 Todos os interessados na temática 
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FORMADORES 

Igor Espanhol Manuel 

 Gestor da Impact Academy que é a atual componente digital criada pelo movimento Sport 

for Life com o objetivo de formar mais Jovens pelo mundo em capacidades de liderança e 

gestão através do desporto.  

 Atual coordenador nacional do projeto Sport for Life em Moçambique e da equipa 

responsável pela expansão do projeto em outros Países, tendo contribuído para o 

lançamento do projeto na Zâmbia, como formador e mentor.  

 Já realizou várias horas de facilitação de cursos em gestão e liderança em vários Países, em 

formato físico e online.  

 Antes de juntar-se à equipa estratégica do Sport for Life, Igor trabalhou em várias 

organizações não governamentais de promoção de liderança Juvenil, tendo ocupado o cargo 

de Country Manager da maior organização de liderança Juvenil Global AIESEC em Cabo 

Verde.  

 Igor é Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade Eduardo Mondlane.  

 

José Silva 

 Consultor em Psicologia do Desporto e Coaching  

 Orientador e professor de programas desportivos  

 Mestre em Psicologia do Desporto 

 Mestrando em Coaching, Inteligência Emocional, PNL e Mindfulness  

 

Rui Claudino 

 Doutorado em Motricidade Humana - especialização em gestão do desporto; 

 Docente da Faculdade Motricidade Humana – área de gestão do desporto; 

 Regente da disciplina de Gestão de Recursos Humanos no Desporto; 

 Regente da disciplina de Sistemas de Informação no Desporto; 

 Consultor de várias federações e ginásios na área dos sistemas de informação; 

 Coordenador nacional do Mestrado Internacional em Gestão do Desporto. 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 40€* 

* 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. 

      

 

mailto:formacaodesportiva2020@gmail.com

