
  
 

 



 
 

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 “Acessibilidade e Inclusão” constitui o décimo terceiro de 20 módulos que realizaremos 

ao longo de 2022/23. Nesta formação, um formador com vasta experiência na investigação e 

consultoria nestas temáticas, irá abordar os principais conceitos teóricos que sustentam o seu 

trabalho, bem como exemplos de boas práticas no que concerne a planos de ação que visam a 

melhoria da acessibilidade e promovem a inclusão em equipamentos e eventos desportivos. 

 

 

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 

29/03/2023 20h00 Nuno Leal 

1. Conceitos Deficiência e Incapacidade, modelos 
médico e social 

2. Enquadramento normativo-legal 
3. Características do segmento de mercado 

31/03/2023 20h00 Nuno Leal 

1. Acessibilidade – O desafio da inclusão no desporto 
2. Planos de ação – avaliar, coordenar e assegurar a 

igualdade de tratamento em eventos desportivos 
3. Melhores práticas de acessibilidade em 

equipamentos e eventos desportivos 

 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

29 e 31 de março de 2023 – 20h00-22h00 (4 horas) 

 

 

 



 
 

FORMADORES 

Nuno Leal 

 Doutorando em Turismo, na Universidade de Aveiro; 

 Mestre em Gestão e Planeamento em Turismo, pela Universidade de Aveiro: 

 Licenciado em Turismo, pela Universidade de Aveiro. 

 Pós graduação: Formação Avançada em Turismo. 

 Integrou a equipa de investigação científica do projeto ACTION – “Accessible tourism: Co-

creation of Tourism experIence thrOugh Web-based IntelligeNt System”. 

 Professor no Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração (ISCIA) - 

Aveiro  

 Acessibilidade e Inclusão no Desporto (português e inglês) 

 Sustentabilidade e Acessibilidade no Turismo 

 Introdução ao Turismo 

 Qualidade e Certificação no Turismo 

 Consultor na Accessible Portugal 

 Afeto aos Projetos: TUR4all; AccessTUR (Região Centro de Portugal), e 

AlgarveForAll (Região do Algarve). 

 Diretor do departamento de turismo na QB Consulting, Coimbra. 

 

 

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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