
 
 

 

 



 
 

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 um Departamento de Scouting” constitui o sexto de 20 módulos que 

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

scouting de atletas, que poderão partilhar com todos os participantes os principais pontos a ter em 

conta relativamente ao scounting de atletas e à organização e gestão de um departamento de 

scouting. 

 

 

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 

12/dez 20h00 António Cachada 
Organização e gestão de um Departamento de 
Scouting, da teoria à prática. 

15/dez 20h00 Óscar Botelho A relação/ralação com o(s) agente(s) 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

12 e 15 de dezembro 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 

António Cachada 
António Costa Gomes de Sá Cachada nasceu a 23 de abril de 2001, em Braga. Estuda Engenharia 

Biomédica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, após concluir a Licenciatura em 

Bioengenharia na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, com média 

de 15 valores. Ao longo da sua vida, enquanto jogador de futebol, representou o Ramaldense 

Futebol Clube até à época desportiva de 2019/2020. Destacou-se ao serviço da Next Level, mais 

propriamente, na época desportiva de 2018/2019, tendo garantido a possibilidade de ir, enquanto 

bolseiro, jogar futebol e estudar para os Estados Unidos da América, mais propriamente, para o 

Missouri Valley College, facto que não se veio a concretizar, por vontade própria, porquanto preferiu 

prosseguir os seus estudos universitários em Portugal, assim como iniciar os seus estudos na área do 

Scouting onde, até ao momento, e entre outras formações, frequentou e concluiu com elevado 

sucesso o “Professional Scouting Course”, promovido pela World Analysis Scouting Football, sendo, 

atualmente, detentor do “Qualification Diploma – Scout Professional Football”, com a classificação 

final de “Excellent”. É o criador e o responsável da “Realfevr_dicas”, página dedicada à análise do 

futebol, em geral, e do jogo “Realfevr”, em particular, procedendo, ainda, ao comentário ao 

desempenho desportivo de jogadores de futebol. Escreve, com alguma regularidade, para o “Futebol 

de Bancada”. É comentador no “Portal do Scouting”, um programa semanal da Rádio Portuense. Na 

época 2020/2021, desenvolveu a sua atividade como Team Manager, no Padroense Futebol Clube, 

junto da equipa de Sub17. Na época passada, ingressou no Boavista Futebol Clube, nomeadamente 

no Departamento de Futebol Feminino, onde assumiu o papel de Diretor de Recrutamento e 

concluiu o estágio do Curso de Treinadores UEFA /Grau I junto do escalão de Sub15. Nesta 

temporada, continua como Diretor de Recrutamento do Futebol Feminino do Boavista Futebol Clube 

e assume o papel de Treinador Adjunto, junto do escalão de Sub15. 

 
Óscar Botelho 

 Comentador / Analista de futebol @ Eleven (desde 2018) e @ Real Fevr (desde 2016) 

 Treinador de Futebol - Nível III (UEFA A) (2014) 

 Licenciado em Educação Física e Desporto - Universidade Lusófona (2004) 

 Profile Analyst @ ProEleven: 2014 a 2019 

 

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. 

      

  

mailto:geral@formacaodesportiva.pt

