
 
 

 

 



 
 

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 e Organização de Eventos” constitui o quinto de 20 módulos que realizaremos 

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

de eventos desportivos irá salientar os principais pontos a ter em atenção quando queremos 

organizar um exemplo de sucesso, apresentando alguns exemplos paradigmáticos. 

 

 

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 

28/nov 20h00 Francisco Estêvão 
As principais fases da organização e gestão de 
eventos 

30/nov 20h00 Francisco Estêvão 
Exemplos de boas práticas: Potencialize a sua 
piscina com eventos atrativos 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

28 e 30 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 

Francisco Estêvão 
Licenciado em Gestão e administração de Marketing IPAM. 

Licenciando FADEUP, Ciências Desporto. 

CEO Portugal Aquatraining 

Certificação de Gestão de Equipas - Centro de Formação Profissional para a Qualidade 

(CEQUAL). 

Certificação Gestão de eventos. 

Formador internacional de atividades aquáticas. 

10 anos de experiência na CMM/Matosinhos Sport, como organizador de eventos. 

Principais eventos: 

2013 COLOR RUN, 1.ª color run da Europa foi em Matosinhos. 

2013 15 ANOS MANZ, comemoração dos 15 anos Manz com a apresentação de novos 

programas Les mills. 

2013 BEACH RUN MATOSINHOS, corrida de atletismo de 10 km e caminhada de 5 km, sobre 

a costa de Matosinhos. 

2012 SUMMER DAYS. Piscina artificial, escorregas aquáticos, aulas de fitness e rituais de 

relaxamento. Promover os serviços da empresa em plena marginal de forma gratuita. 

2012 CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE FITNESS, 22ª edição transportada agora para 

Matosinhos, com novos recursos, novas estruturas organizativas e novas capacidades de 

potencialização do evento. 

2006 MEGAS AULAS de atividades aquáticas. Aulas temáticas, com encenação especial. O 

objetivo é dinamizar o lado social entre sócios e dar a conhecer o serviço aos convidados. 

2007 PÔE-TE A MEXER NA PRAIA. Atividades gratuitas para combater o sedentarismo nas 

praias e promover prática desportiva. 

2008 PORTUGAL FELLINGS - Atividades desportivas, como aula de aeróbica, aula de 

hidroginástica na praia com coreografia especial de apoio a seleção nacional de futebol. 

2009 Lançamento oficial em Portugal de ZUMBA. Modalidade que viria a tornar -se 

referência no mundo do fitness. 

2010 1000 CRIANÇAS, 1000 SORRISOS,1000 PRESENTES. Evento de cariz solidário, em que o 

objetivo era reunir 1000 presentes devidamente embrulhados. Em troca do gesto, oferta de 

atividades de diversão, desportivas e de animação gratuitamente. 

2011 JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO, 2000 crianças de várias cidades da Galiza e do norte de 

Portugal, encontram se para disputar a fase final de várias modalidades: futebol, 

basquetebol, natação, etc... A fase final decorreu durante uma semana em Matosinhos 

Desde 2015 até 2020: Organização Congress Aqua Exercise 

 
 

 

 



 
 

 

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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