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APRESENTAÇÃO  

A prática de e-Sports torna-se cada vez mais comum e as competições a que está associada cada vez 

mais participadas e competitivas. Assistimos, muitas vezes, à organização de equipas que jogam em 

conjunto procurando obter os melhores resultados possíveis e, para isso, contam com o apoio e a 

orientação de um treinador. 

Assim, importa dotar os treinadores de e-Sports de competências que lhes permitam contribuir 

ainda mais para o sucesso das suas equipas. 

Por outro lado, também se reveste de particular pertinência que os treinadores das várias 

modalidades contactem com os fundamentos dos e-Sports, permitindo-lhes desenvolver novas 

competências que poderão aplicar em contextos vários. 

Nesta formação, destinada a treinadores desportivos, técnicos de exercício físico, diretores 

técnicos, atletas e todos os que tiverem interesse pela temática, reunimos uma equipa formativa 

com vasta experiência no treino desportivo e com os e-Sports e que, de forma complementar, 

procurarão contribuir para a formação integral dos participantes. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

11 a 22 de outubro de 2021 – 20h00 - 22h00 (12 horas) 

 

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 Tema Formadores 

11/10/2021 20h-22h 
Teoria e metodologia do treino 
desportivo; Funcionamento do corpo 
humano, primeiros socorros e antidoping 

Hélio Silva 

13/10/2021 20h-22h Pedagogia e didática do desporto José Mário Cachada 

15/10/2021 20h-22h 
Desporto adaptado; Ética no desporto 

Sofia Cachada; Rui 
Alexandre Jesus 

18/10/2021 20h-22h 

Componente Específica Rui Alexandre Jesus 20/10/2021 20h-22h 

22/10/2021 20h-22h 
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DESTINATÁRIOS 

 Treinadores desportivos; 

 Técnicos de exercício físico; 

 Diretores técnicos; 

 Dirigentes desportivos; 

 Team Managers; 

 Atletas/jogadores; 

 Alunos dos cursos de Desporto; 

 Todos os interessados na temática. 

 

FORMADORES 

Hélio Silva 
 Vice-presidente UPDTEF  
 Palestrante  
 Diretor Técnico Nutriset Gym  
 Formador Gnosies  
 Licenciado Educação Física e Desporto  
 Mestre treino de alto rendimento  

 
José Mário Cachada 

 Licenciatura em Educação Física – Opção de Futebol – pelo Instituto Superior de Educação Física da 
Universidade do Porto (atual Faculdade de Desporto) – 1987. 

 Mestrado em Ciências do Desporto, ramo de Gestão Desportiva, na Faculdade de Ciências do 
Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto (atual Faculdade de Desporto) – 2003. 

 Doutoramento em Ciências do Desporto na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto – 2013. 
 Curso de Treinador de Futebol - Grau II - UEFA B - Federação Portuguesa de Futebol – 2019. 
 Qualification Diploma Scout Professional Football - World Analysis Scouting Football – 2019. 
 Professor de Educação Física – desde 1983. 
 Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto – Tempo parcial. 
 Professor Coordenador no Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro – Tempo parcial. 
 Diretor Técnico | Futebol de Formação do Boavista Futebol Clube – desde fevereiro de 2021. 
 Embaixador para a Ética no Desporto do Plano Nacional de Ética no Desporto – PNED | IPDJ, I. P. 

 
Rui Alexandre de Jesus 

 Nascido em 1971. Residente em Lisboa. 
 Licenciou-se em Direito, em Lisboa, no ano de 1994. 
 No ano de 1995, conclui a Pós-Graduação em Direito Desportivo, a primeira realizada em Portugal, 

na Universidade Lusíada. 
 Em Agosto de 1995, é convidado para integrar o Departamento Jurídico do Sporting Clube de 

Portugal. Em Abril de 1997, transita para o Gabinete Jurídico da Sporting SAD-Futebol, onde 
permanece até Dezembro de 1998. 

 Entre 1999 e 2001 exerce a representação jurídica de diversos agentes desportivos (Clubes e 
Jogadores, de diversas modalidades desportivas). 

 No ano de 2001, vê publicado o Livro «O Desporto e o Direito - Prevenir, Disciplinar, Punir», no qual 
é co-autor. 



 
 

KAIROSPORT |CERTIFICAÇÃO 

 Em 2002, regressa ao Sporting Clube de Portugal, como Assessor Jurídico para as 
Modalidades Amadoras. Em Outubro de 2003, assume as funções de Diretor do 
Departamento de Andebol do Sporting Clube de Portugal, lugar que ocupou até Outubro de 2006. 

 De 2006 a 2008, exerce como profissional liberal a atividade de Consultadoria junto de vários Clubes 
e Praticantes Desportivos, bem como de algumas Federações Desportivas e Associações do sector. 

 Em Fevereiro de 2009, assume a Direção Jurídica da AJOFUTNAP- Associação de Jogadores de 
Futebol Não-Profissionais. Em Abril de 2011, é eleito para a Direção da APDD- Associação Portuguesa 
de Direito Desportivo, associação que ajudou a fundar em 1998.  

 Na época desportiva 2011/2012 foi responsável por uma coluna semanal no Jornal diário desportivo 
«Record», intitulada “Juízo Perfeito”; textos de análise jurídica, mas não só, acerca dos aspetos da 
atividade de Árbitro (não apenas na modalidade de futebol, embora com especial realce para esta). 

 Em Março de 2012, integrou o Grupo de Trabalho para a criação do «Código de Ética dos Agentes 
Desportivos», respondendo a convite do Senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto. 

 Em Junho de 2013, fez parte do Comité Organizador do 1º Congresso Nacional de Direito do 
Desporto na Universidade de Lisboa-Faculdade de Direito, responsabilidade da APDD. 

 No ano letivo 2013/2014 torna-se co-organizador da 1ª Pós-Graduação da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, em Direito e Finanças do Desporto. 

 Em Setembro de 2014, foi Moderador convidado pelo Centro de Estudos Judiciários, para Ação de 
Formação destinada a Juízes e Magistrados sobre Direito do Desporto. 

 Desde Outubro de 2014 foi co-Coordenador Editorial da coluna semanal de análise jurídica, em 
nome da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, no Jornal «Record», intitulada “Qual é o 
Problema?”. Entre Setembro de 2015 e Abril de 2019, assume idênticas funções para o Jornal «O 
Jogo», no âmbito da coluna semanal «Jogar Direito». 

 Participou, em Maio de 2015, no Colóquio Internacional «Desporto, Ética e Transcendência», a 
Convite do Coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto. 

 No mês de Junho de 2015, assume a Presidência da APDD - Associação Portuguesa de Direito 
Desportivo, cargo que exerceu até setembro de 2021. 

 Participou, em Setembro de 2015, no Fórum Internacional organizado pela Federação Académica do 
Desporto Universitário - FADU. 

 Desenvolveu os primeiros contactos com a Football Association (Federação Inglesa de Futebol) para 
aferir da viabilidade da implantação em Portugal do Projeto RESPECT, com génese na UEFA, no 
âmbito do PNED e POPH, sob a égide do IPDJ e em estrita colaboração com a CAJAP (Confederação 
dos Árbitros e Juízes de Portugal). 

 É responsável pela componente jurídica do 1º Curso sobre Competitive Intelligence no Desporto, 
criado para a Escola Superior de Comunicação Social. 

 Foi Candidato no âmbito do Programa Europeu “Erasmus+”, integrado no desenvolvimento de um 
Projeto de Cooperação Jurídica Internacional em matéria de Match-Fixing, que desenvolveu 
conjuntamente com o ISCTE-Lisboa e a ONG Transparency International. 

 Foi moderador em ambos os Congressos «The Future of Football» realizados no Estádio Alvalade XXI, 
em 2014 e 2016, a Convite da Sporting Clube de Portugal-SAD. 

 Foi Formador pela Confederação das Associações de Treinadores de Portugal, encontrando-se a 
desenvolver ações por todo o território nacional, através de parcerias estabelecidas com inúmeros 
municípios nacionais (com os respetivos Pelouros do Desporto). 

 Além de ter assento no Conselho Nacional do Desporto, enquanto Presidente da APDD, desenvolveu 
projetos legislativos na área desportiva, a solicitação dos diferentes partidos políticos com assento 
parlamentar, no contexto do Grupo de Trabalho para o Desporto, criado na Assembleia da 
República. 

 Em Dezembro de 2016 é convidado pela RAA - Rogério Alves e Associados, para liderar a área de 
Direito do Desporto dessa sociedade de advogados. 
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 No ano de 2018 assume funções de Presidente da Assembleia Geral em dois 
projetos associativos inovadores no sistema desportivo português: na UPDTEF - 
União Portuguesa de Diretores Técnicos de Exercício Físico, e na ANSF - Associação Nacional de 
Scouts de Futebol. 

 É Professor-Convidado na Autónoma Academy (da UAL-Universidade Autónoma de Lisboa) e na 
Universidade Lusíada de Lisboa, em Cursos nas mesmas desenvolvidas, sobre Direito Desportivo. 

 É Diretor de Relações Institucionais do Consórcio Internacional WESCO, entidade promotora da 
regulação jurídica e organização formal do Desporto Eletrónico. 

 Desde Janeiro de 2020 é Consultor para a Sociedade Jurídica de Direito Desportivo, com sede em 
Londres e diversos escritórios por todo o mundo, CDS Sports Mayfair. 

 
Sofia Sá Cachada 

 Licenciada em Ciências do Desporto – ramo de Desporto para Populações especiais – pela Faculdade 
de Desporto da Universidade do Porto.  

 Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário pela Faculdade de Desporto 
da Universidade do Porto. 

 Apresenta onze anos de experiência no trabalho com bebés, crianças, jovens e adultos em diversos 
contextos na área da Educação Física, Natação e Judo.  

 Especializou o seu trabalho no Judo e na Educação Física com crianças dos 3 aos 5 anos, dando aulas 
e treinos a partir destas idades 

 Formadora na área da Educação Física e do Desporto em geral, com especialização nas áreas do Judo 
e dos Desportos de Combate para Educadores, Professores do Primeiro Ciclo, futuros Profissionais 
do Desporto, Professores de Educação Física e Treinadores.  

 Colabora, desde 2014, com a Escola de Judo Nuno Delgado, com experiência em projetos sociais 
destinados a crianças e jovens.  

 Escola de Judo Nuno Delgado – Coordenadora dos Projetos Sociais a nível nacional. 
 Assistente convidada no Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro  
 Curso de Treinador de Judo – Grau II – Federação Portuguesa de Judo. 
 Cinto Negro – 2º Dan de Judo. 

 
 

FORMADORES CONVIDADOS 
Renato Dimas 

 Licenciatura em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
 Treinador profissional de e-Sports (League of Legends) 

 
Eduardo Mouta (Edu) 

 CEO do Bonssucesso e-Sports (Diretor de e-Sports do Bonsucesso Futebol Clube) 
 CEO do Mello e-Sports (Mello Tênis Clube) 
 Federado pela CBDEL (Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos) – atual segundo do ranking 
 Aproximadamente 120 títulos atualmente, entre Free Fire, FIFA, CDGO, LOL 
 Indicado para fazer parte da Federação de e-Sports do Rio de Janeiro 
 Liderou mais de 150 players, em um único time, divididos em várias franquias do e-Sports 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 100€* 

* Por cada inscrição paga, 1€ reverte para o Projeto Futebol de Rua 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@kairosport.pt 

 

 

APOIOS E PARCERIAS 

 
  

 
  

 

APOIAMOS 

 

 

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

      

 

mailto:geral@kairosport.pt

