
 
 

 
 



 
 

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 Comunicação e Redes Sociais” constitui o oitavo de 20 módulos que 

realizaremos ao longo de 2022/23. O principal objetivo deste módulo é facilitar o desenvolvimento 

de cada formando, como profissional de desporto, treinando-o na utilização de conceitos e 

ferramentas de marketing para reconhecer oportunidades de negócio, estabelecer estratégias, 

antecipar mudanças, otimizar recursos e analisar informação com impacto na sua carreira. 

 

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 

10/jan 20h00 Fátima Marcos 

 O que é o Marketing Desportivo? 

 A importância do Marketing Desportivo nas 
Organizações 

 A importância da Marca no Desporto 

12/jan 20h00 Fátima Marcos 
 O Marketing Desportivo e os consumidores 

 Os fãs e como conectar com eles 

 O Marketing apoiado em eventos 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

3 e 5 de janeiro de 2023 – 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 

Fátima Marcos 

Licenciada em Psicologia Social Aplicada pela Universidade do Porto, MBA Executivo em 

Marketing pela ESADE/ Universidade Católica e Mestrado em Inovação Social pela Universidade 

Pontifícia de Salamanca. 

Empresária, tem experiência nas áreas dos estudos de mercado e estratégia de marca por mais 

de 20 anos. Acredita que a melhor aprendizagem é feita em movimento, partilhando e 

praticando. 

 

 

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

      

  


