
 
 

 
 



 
 

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 Comercial no Desporto” constitui o nono de 20 módulos que realizaremos ao 

longo de 2022/23. Nesta formação, dois formadores com experiências distintas no âmbito da 

gestão comercial no desporto poderão transmitir aos formandos informações teóricas e práticas 

relacionadas com esta temática. Serão abordados os principais aspetos teóricos subjacentes à 

gestão comercial, bem como as vivências de um gestor comercial no desporto. 

 

 

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 

24/jan 20h00 Nuno Amado 
A experiência do Diretor Comercial nas 
estruturas desportivas 

26/jan 20h00 José Pedro Sarmento A Gestão Comercial no Desporto 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

24 e 26 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 

José Pedro Sarmento 

 Professor Associado da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

 Doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto (1994) 

 Coordenador do Gabinete de Gestão Desportiva, FADEUP 

 Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em Gestão Desportiva, atuando 

principalmente nos seguintes temas: gestão desportiva, investigação, áreas científicas, 

metodologias e teses 

 

Nuno Amado 

 Licenciatura em Educação Física e Desporto, Instituto Superior de Estudos Interculturais e 

Transdisciplinares Piaget Almada 

 Diretor Comercial do Grupo Rackets Pro (desde out. 2016 até ao presente) 

 Treinador de Rugby Grau III – A treinar desde 2000/2001 (Agronomia) 

 Co Founder – N’Ice rolls (jan. 2017 – jan. 2021) 

 Gerente – National Padel (abr.  – out. 2016) 

 General Manager – Agronomia Serviços (jan. 2014 – ago. 2014) 

 Responsável de infraestruturas e manutenção do Parque Desportivo AISA – Agronomia 

Rugby, AISA (set. 2013 – ago. 2014) 

 Responsável do Parque Desportivo e Treinador de Rugby – AISA (set. 2009 – ago. 2014) 

 Professor de Atividade Física Desportiva – Escola n.º34, Alto do Lumiar (2010 – jul. 2011) 

 

 

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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