
 
 

 

 



 
 

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 “Gestão de Academias e Futebol de Formação” constitui o quarto de 20 módulos que 

realizaremos ao longo de 2022/23. Nesta formação, dois formadores com vasta experiência no com 

escalões de formação em Futebol, irão partilhar com os formandos os seus conhecimentos sobre 

esta temática. 

 

 

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 

15/nov 20h00 Luís Sousa A gestão do futebol de formação 

16/nov 20h00 Carlos André A gestão de uma academia de futebol 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

14 e 15 de novembro de 2022 – 20h00-22h00 (4 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de exercício físico; 

 Diretores técnicos; 

 Dirigentes desportivos; 

 Todos os interessados na temática. 

 

  



 
 

FORMADORES 

Carlos André 
Nascido em Lisboa em 28-11-1971, iniciou formação desportiva com jogador de futebol no Atlético 

Clube de Porto Salvo, clube que militava os distritais da Associação de Futebol de Lisboa em 1982. 

Durante a vida como atleta, jogador de Futebol representou clubes como o GD Estoril Praia, o SC 

Beira Mar, o FC Penafiel, o Gil Vicente FC, o Vitória SC, o SC Braga, o CD Feirense, entre outros 

clubes em Portugal; o Walsall FC em Inglaterra, o LR Ahlen na Alemanha, o S. Marino em Itália e o 

Zamora FC em Espanha. Terminou a carreira de Jogador de Futebol em 2009. 

 Representou a Seleção Nacional Portuguesa U17, 4 vezes; 

 Representou a Seleção de Moçambique A, 19 vezes; 

 Vencedor da Taça de Portugal com o SC Beira Mar; 

 Finalizou o curso de Treinador nível 3 UEFA PRO. 

Iniciou um percurso profissional ligado ao Futebol, com a Formação como de treinador e dirigente, 

no ramo Empresarial formou uma Empresa, que construiu o Complexo Desportivo em Aveiro, 

designado por Complexo Desportivo Campus7, dois campos de futebol 7 para prática de treinos e 

jogos oficiais, e 3 Campos de Padel cobertos. A empresa dedica-se à e organização de eventos 

associados a diversas modalidades. 

Criou a Academia Internacional de Futebol ”Pro Direct Academy Portugal”, atualmente com o nome 

de Profootball Academy Portugal, projeto inovador de educação e desporto associado a treino de 

futebol em regime de alto rendimento e frequência académica nos ensinos Secundário, Profissional 

ou Superior. 

Experiência desportiva profissional / empresarial 

2008 até atual    Empresário  Sócio-Gerente em 5 Microempresas 
2013-2014          SC Beira-Mar     Diretor Geral/ Diretor Desportivo 
2012-2013    SC Beira-Mar     Treinador equipa sénior de futebol 
1982-1983     a   2007-2008 Jogador de Futebol Amador e Profissional  

Educação 

2021 - Curso de Formação Inicial de Formadores (CCP) Gestor de Formação 
2019 - Curso Team Manager Federação Portuguesa de Futebol (Portugal Football School) 
2012 - Curso de Treinador nível 3 UEFA PRO 
1992-93 Frequência Curso de Engenharia de Materiais, na Universidade de Aveiro 

 

Luís Sousa 
Com passagens por equipas como o Braga, Leixões, Trofense, Boavista Futebol Clube e 

outras, licenciado em Treino Desportivo pelo ISMAI/IPMAIA, assume atualmente a 

responsabilidade de treinador dos Sub-19 no Clube Desportivo Feirense. A paixão pelo 

futebol começou, no entanto, desde o berço. Nascido na vila piscatória das Caxinas, Vila do 

Conde, fazia das ruas a sua casa e do ringue a sua Playstation. Aos 8 anos já a viver no Porto, 

descobriu jardins onde as árvores servissem de balizas, e onde à noite, os holofotes fossem 

os lampiões da rua. Foi aí que descobriu o seu “Mundo”, iniciando o seu percurso de jogador 

no Futebol Clube da Lapa. Foi a partir desse dia, dessa decisão que mudou a sua vida, que 



 
 

hoje se encontra no lugar onde veste a camisola com orgulho, sabendo que o futebol é mais 

do aquilo que representa. É acima de tudo, uma forma de se viver e respirar desporto, com 

tudo aquilo que ele mobiliza consigo. 
 

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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