DESPORTO NAS AUTARQUIAS
24 a 28 de janeiro 2022 | 20h30 | 6 horas

Formação e-learning

Alexandre Faria
Carlos Custódio
Joana Mena
Luís Rodrigues
Miguel Pais
Pedro Carvalho
Sílvia Costa

CREDITAÇÃO
TREINADORES DESPORTIVOS | TÉCNICOS DE EXERCÍCIO FÍSICO | DIRETORES TÉCNICOS

Mais informações e inscrições em:

www.kairosport.pt
Iniciativa realizada com o apoio de:
Apoiamos:

KAIROSPORT |CERTIFICAÇÃO

APRESENTAÇÃO
As autarquias assumem um papel fundamental no desenvolvimento do desporto em todo o país.
Desde o financiamento de clubes e outras organizações desportivas ao desenvolvimento de
projetos incentivo à prática desportiva e à realização de atividade física, são inúmeras as formas em
que se concretiza a intervenção de juntas de freguesia e câmaras municipais.
Nesta formação, diferentes formadores apresentarão as suas experiências, do ponto de vista quer
das autarquias como dos clubes, promovendo o debate e a reflexão sobre esta temática.
Esta formação permite que treinadores desportivos, técnicos de exercício físico e diretores técnicos
aprofundem os seus conhecimentos sobre a intervenção das autarquias na promoção de atividades
de cariz desportivo. Para além disso, torna-se também pertinente para elementos dos corpos
dirigentes de clubes e outras organizações desportivas.

LOCAL E HORÁRIO
Realizada em e-learning
24 a 27 de janeiro de 2022 – 20h30 - 21h40
28 de janeiro de 2022 – 20h30 - 21h50
(6 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.
1. Alexandre Faria (60 minutos)
A articulação do clube com a autarquia local
2. Miguel Pais, Carlos Custódio e Joana Mena (60 minutos)
Há Desporto em Benfica
3. Luís Rodrigues (60 minutos)
A gestão do desporto municipal
4. Sílvia Costa (60 minutos)
Novo Rumo para o Desporto: Exercício de Natureza vs Políticas Públicas Desportivas em
Territórios de Baixa Densidade
5. Pedro Carvalho (60 minutos)
UMA AUTARQUIA POR DENTRO: O olhar de um dirigente sobre a organização interna dos
municípios
O tempo restante destina-se à resposta a questões colocadas pelos participantes.
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DESTINATÁRIOS
 Treinadores e Atletas das várias modalidades;
 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s);
 Diretores técnicos;
 Atletas;
 Todos os interessados na temática.

FORMADORES
Alexandre Faria
 Presidente da direção do Grupo Desportivo Estoril Praia
Carlos Custódio
 Diretor Técnico dos Complexos Desportivos da Junta de Freguesia de Benfica
 Mestrado em Gestão do Desporto
 Formador na área do Desporto com incidência em Gestão de Piscinas
Joana Mena
 Coordenadora Técnica no Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de Benfica
 Mestrado em Ciências Empresariais
 Coordenadora do programa de promoção de atividade física "Clube de Corrida e
Caminhada"
Luís Rodrigues
 Licenciatura em Gestão do Desporto, ISMAI
 PG em Gestão do Desporto Municipal, ISMAI
 Mestrado em Gestão do Desporto, ISMAI
 PG em Marketing Digital
 Doutorando em Ciências do Desporto
 Diretor de Instalações, Tempo Livre
 Secretário-Geral/Direção/Vice-Presidente, APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão de
Desporto
 Docente universitário, IESF – Instituto de Estudos Superiores de Fafe
 Presidente da Direção, GUIMAGYM – Clube de Ginástica de Guimarães
 Diretor Geral, IN4SPORT
 Docente universitário, Coimbra Business School
 Formador, Portugal Football School
Miguel Pais
 Vogal Pelouro do Desporto da Junta de Freguesia de Benfica
 Licenciado em Marketing
 Gestor de Empresas
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Sílvia Costa
Nasceu no Porto em 1984. Licenciou-se em Educação Física e Desporto em 2007, na
Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro tendo realizado, em 2005, através de
intercâmbio entre universidades, o 1º semestre do 4º ano na FUNORTE – Faculdades Unidas
do Norte de Minas Gerais, no Brasil.
Em 2020, de regresso à Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e sob a orientação
dos Profs. Drs. António José Silva, José Carlos Leitão e Pedro Soares, iniciou o curso de
Doutoramento em Ciências do Desporto, estando à data a desenvolver uma tese intitulada
“Prática Desportiva - Avaliação de Expectativas, Monitorização dos Níveis e Caracterização
da Prática em Territórios de Baixa Densidade”.
Iniciou a sua atividade profissional em 2008, em Baião, onde implementou dois programas
de atividade física, o programa Vivafitness, voltado para jovens e adultos e a Escola de
Dança recreativa – Byondance, voltada para as crianças e jovens. O sucesso dos programas
junto da população levou o município a manifestar interesse em integrar os mesmos no
leque de ofertas desportivas municipais, sendo que desde 2009 passou a integrar o quadro
de recursos e técnicos superiores de desporto do município desempenhando tarefas de
componente prática nas várias modalidades disponibilizadas e de coordenação e gestão
destes mesmos programas.
Desde 2009 que foi responsável pela organização de eventos desportivos diversos e em
2016 é convidada a assumir não só a coordenação do pelouro do desporto, mas também do
associativismo do município de Baião, desempenhando essa tarefa até à data.
Pedro Carvalho
Pai de três filhos - Salvador, Sebastião e Salomão e casado com Catarina Pereira. Licenciado
em Ed. Física e Desporto, pela UTAD e Mestre em Gestão Desportiva pela FADEUP. Lecionou
em escolas do 3ºciclo e secundário, na zona centro, de 2000 a 2010. Desde 2010,
desempenha funções no Município de S. João da Madeira como técnico superior e dirigente.
Exerce funções de Chefe de Divisão da Juventude e Desporto desde 2016. Anteriormente foi
dirigente associativo e treinador. Orador em seminários e formações na temática da ética
desportiva, associativismo desportivo e gestão organizacional. Regularmente colabora com
projetos comunitários. Autor e editor do livro Por mérito deles. Nascido em 1976, é natural
de Oliveira do Bairro, vive atualmente na Palhaça, Distrito de Aveiro.
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VALOR DA INSCRIÇÃO
Valor único

50€*

* 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.

