
 

  

GESTÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA: DESAFIOS PARA 

TREINADORES E TÉCNICOS DE EXERCÍCIO FÍSICO 
18 e 19 de maio 2022 | 20h30 – 22h30 | 4 horas 

Formação e-learning 

 
 

Miguel Varela 
 

Paulo Costa 

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 gestão orçamental e financeira é um aspeto fulcral da organização e longevidade de uma 

qualquer estrutura desportiva. É verdade que os resultados desportivos obtidos são de grande 

importância, tal como também o é o trabalho realizado ao nível dos escalões de formação. No 

entanto, isso não será suficiente para garantir a manutenção do clube ou organização se não se 

conseguir manter um saudável equilíbrio financeiro. 

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

Município de Ourém, serão apresentados diferentes aspetos inerentes à gestão orçamental e 

financeira das organizações desportivas. 

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

seus conhecimentos sobre a estrutura e funcionamento dos clubes, bem como conhecer formas de 

contribuir para a sustentabilidade financeira dos clubes ou instituições desportivas em que 

desenvolvem as suas atividades. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

18 e 19 de maio de 2022 – 20h30 - 22h30 (4 horas) 

 

ORGANIZAÇÃO E 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. 

1. Miguel Varela (120 minutos) 

A gestão financeira das organizações e tipos de sociedades. 

Estratégia financeira e gestão de tesouraria 

Os documentos e indicadores da gestão financeira. 

 

2. Paulo Costa (120 minutos) 

Os Patrocínios no Desporto 

 Apoios (diretos e indiretos), Mecenato e Patrocínios 

 Os Patrocínios 

o Os objetivos do patrocinador e do patrocinado 

 Estratégias para conquistar Patrocínios 

 O Dossier de Patrocínio 
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DESTINATÁRIOS 

 Treinadores Desportivos 

 Técnicos de Exercício Físico 

 Diretores Técnicos 

 Todos os interessados na temática 

 

FORMADORES 

Miguel Varela 

Economista 

Professor Universitário 

Consultor 

  

Paulo Costa 

Paulo Costa iniciou a sua atividade profissional como gestor de empresas na área da publicidade, 

dedicando especial atenção à definição de estratégias criativas e gestão de contactos. 

Interrompeu esta atividade em 2002 para se poder dedicar em exclusividade à Câmara Municipal de 

Ílhavo, onde foi Vereador de 2002 a 2017. Ao longo destes 16 anos assumiu a responsabilidade de 

áreas como o Turismo, Gestão de Eventos, Cultura, Juventude, Marketing e Notoriedade, 

Comunicação e Informação, entre outras, tendo sido responsável por alguns dos mais marcantes 

projetos que aconteceram em Ílhavo nesse período. Foi Coordenador Executivo de grandes eventos 

como o Festival do Bacalhau, a Funchal 500 Tall Ships Regatta ou o Ílhavo Sea Festival. 

A partir de 2017 dedicou-se em particular ao estudo e investigação nas áreas do Turismo e do 

Marketing Territorial, tendo concluído, em 2018, o Curso de Formação Avançada em Turismo, na 

Universidade de Aveiro, onde frequenta o Doutoramento na mesma área. Em 2019 obteve o Título 

de Especialista (Provas Públicas) na área de Marketing e Publicidade, e em 2022 o Título de 

Especialista (Provas Públicas) na área do Turismo. 

É atualmente docente no ensino superior politécnico, coordenando e lecionando nomeadamente em 

cursos na área do turismo, marketing e da gestão no desporto. É ainda investigador, formador e 

consultor nos domínios do Turismo, Marketing Territorial e Planeamento e Gestão de Grandes 

Eventos. 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 35€* 

* 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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