
  
 

 



 
 

APRESENTAÇÃO  

A Formação Desportiva e o ISCIA - Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração, 

uniram esforços no sentido de organizar a formação GESTÃO DESPORTIVA XXI, abordando, de 

forma prática, objetiva e útil, 20 temáticas essenciais para os gestores desportivos no século XXI. 

São várias as pessoas que, com muita vontade e, por vezes, pouca preparação, assumem funções 

de gestão nas mais diversas organizações desportivas. Por isso, torna-se premente dotar todas 

estas pessoas de formação que lhes permita desempenhar as suas funções da melhor forma 

possível. Esta formação destina-se a treinadores desportivos das várias modalidades, técnicos de 

exercício físico, diretores técnicos, dirigentes desportivos e todos os que tenham interesse em 

saber um pouco mais sobre Gestão Desportiva. 

A formação “Liderança e Gestão de Recursos Humanos” constitui o décimo de 20 módulos que 

realizaremos ao longo de 2022/23. Nesta formação, dois formadores com experiências distintas no 

âmbito da gestão de recursos humanos, abordarão aspetos relativos à liderança e à forma como 

podem (ou devem) ser geridos os recursos humanos de um clube, associação desportiva ou 

qualquer outra entidade. 

 

 

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. 

Data Hora Formadores Temática 

06/02/2023 20h00 Paulo Costa 

Liderança 
. Definição, traços, estilos 
. Motivação 
. Grupos e equipas 
A Gestão de Recursos Humanos (GRH) 
. Definição, evolução, modelos, objetivos 
. O processo de GRH: planeamento, 
recrutamento e seleção, avaliação de 
desempenho 

08/02/2023 20h00 Bruno Seco A Autoliderança 

 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

6 e 8 de fevereiro de 2023 – 20h00-22h00 (4 horas) 

 

 



 
 

 

FORMADORES 

Bruno Seco 

 Nasceu em Vila Nova de Foz Côa, há 45 anos, mora em Aveiro há 36. 

 Treinador Mental na empresa Muda o Teu Jogo 

 Licenciatura em Educação Física 

 Certificação Internacional de Coaching 

 Formação em PNL – Programação Neurolinguística 

 Professor Desporto numa I.P.S.S. em Aveiro de 2001 a 2017 

 Professor de Desporto no Estabelecimento Prisional de Aveiro de 2001 a 2017 

 Coordenador Técnico e Treinador de Futebol de crianças dos 3 aos 12 anos, na Escola de 

Futebol da Associação Desportiva de Taboeira, de 2009 até hoje 

 Selecionador Nacional de Futebol de Rua, desde 2011, com participação em 9 

Campeonatos Mundiais 

 Campeão Europeu de Futebol de Rua em 2016 

 Melhor Treinador do Mundo de Futebol de Rua, “UEFA Coach Award”, em 2017 

 Embaixador da Ética, pelo PNED (Plano Nacional da Ética no Desporto) desde 2018 

 Louvor de reconhecimento atribuído pelo Presidente da República, novembro de 2018 

 Treinador Mental Sport Clube Beira Mar | Futebol Equipa Sénior 

 

Paulo Costa 

 Professor no Ensino Superior, lecionando nomeadamente na área da Gestão, Marketing e 

Turismo 

 Professor Especialista em Marketing (Provas Públicas) e em Gestão, especialidade em 

Turismo (Provas Públicas) 

 Investigador, formador e consultor nos domínios do Marketing, Turismo e Planeamento e 

Gestão de Grandes Eventos 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de exercício físico; 

 Diretores técnicos; 

 Dirigentes desportivos; 

 Todos os interessados na temática. 

 

 

 

 



 
 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

Inscrição   60€ 

 

 Desconto para entidades que inscrevam 4 ou mais formandos: 10%. 

 A frequência da totalidade dos módulos* conferirá aos formandos o Certificado de 

Formação Especializada, emitido pelo ISCIA. 

 
* Para efeitos da emissão do Certificado de Formação Especializada, poderão ser considerados módulos 

frequentados pelos formandos em mais do que uma edição desta formação, não podendo, contudo, esta 

frequência acontecer em mais de 3 edições consecutivas.  

 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@formacaodesportiva.pt 

 

 

 

APOIOS E PARCERIAS 

 
 

  

 

 

 

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT. 
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