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APRESENTAÇÃO  

Do processo de certificação das Entidades Formadoras, desenvolvido pela Federação Portuguesa de 

Futebol (FPF), constam 9 critérios de certificação que cada clube de Futebol ou Futsal, que pretenda 

formar jovens atletas, deve cumprir. 

Quando analisamos estes critérios, podemos notar que, para além de dar resposta a um requisito 

legal, este processo de certificação tem subjacente a vontade de promover o desenvolvimento e a 

melhoria das estruturas organizativas dos clubes. 

Com esta formação pretendemos analisar os critérios de certificação, promovendo a reflexão por 

parte dos participantes, para que encontrem novas formas de organização e de atuação dentro dos 

clubes, não só com o objetivo de obter melhores resultados junto da FPF, mas para que as suas  

estruturas proporcionem uma formação de melhor qualidade aos seus atletas. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

28 de março a 9 de maio de 2022 – 14 horas 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores de Futebol; 

 Técnicos de exercício físico; 

 Diretores técnicos; 

 Todos os interessados pela temática. 

 

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 Duração Formador Tema 

28/03/2022 20h30 2h Pedro Arroja 
Apresentação e introdução à formação. 
Produtividade. 
Angariação e Recrutamento. 

04/04/2022 20h30 2h 
Gonçalo Castanho; 
Pedro Arroja 

Planeamento. 
Acompanhamento escolar, pessoal e social. 

11/04/2022 20h30 2h Pedro Arroja Estrutura Organizacional e Regulamento Interno. 

18/04/2022 20h30 2h Pedro Neto Formação Desportiva. 

26/04/2022 20h30 2h Ângelo Costa Acompanhamento Médico-Desportivo. 

02/05/2022 20h30 2h Pedro Arroja 
Recursos Humanos. 
Instalações e Logística. 
Orçamento. 

09/05/2022 20h30 2h Todos os formadores Esclarecimento de dúvidas. Conclusão. 
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FORMADORES 

 

Ângelo Costa 

 Médico Especialista de Medicina Geral e Familiar, Hospital São Camilo 

 Director do Departamento Médico da Formação Portimonense, Sporting Clube Portimonense 

Sporting Clube 

 Médico Especialista na Assistente no Atendimento Permanente, Hospital Particular do Alvor 

 Pós Graduação em Medicina Desportiva, Faculdade de Medicina do Porto 

 Mestrado Integrado de Medicina, Instituto de Ciências Biomédica de Abel Salazar da Universidade 

do Porto 

 

Gonçalo Castanho 

Licenciado (2006) e Mestrado em Psicologia Social e Organizacional (2008), pósgraduado em 

Psicologia do Desporto e Atividade Física (2007), fez toda a sua formação científica de base no ISPA 

(Instituto Superior de Psicologia Aplicada), em Lisboa. 

Atualmente integra um programa de doutoramento em Psicologia (Universidade do Algarve) onde 

investiga as temáticas da Liderança, Comunicação e Regulação Emocional, as suas principais áreas de 

interesse científico, particularmente em contextos de performance individual, de equipas e 

organizações. 

Nos primeiros dez anos de experiência profissional, atuou em diferentes domínios e desempenhou 

diferentes papéis. Desempenhou o papel de Investigador, Consultor, Especialista em Coaching 

Psicológico (Desporto, Desenvolvimento Pessoal e Profissional), Coordenador Científico, Gestor e 

Gestor de Projetos. 

O início da sua carreira profissional enquanto especialista da Performance Humana, dá-se com a 

implantação de um projeto pioneiro de Intervenção Psicológica de cariz multidimensional em 

contexto desportivo, tendo sido alvo de destaque pela sua universidade de base, enquanto jovem 

estudante bemsucedido, pela sua autonomia e originalidade na implementação. 

Inicia o seu próprio projeto empresarial (2010), com o lançamento da marca Optimize Consultors, 

com o objetivo de ajudar organizações e Performers a optimizar o seu desempenho através da 

gestão de fatores psicológicos, em contextos competitivos. 

Dedica a sua atividade profissional ao assessoramento psicológico em contexto desportivo e 

organizacional (Turismo, Serviço e Retalho), ao desenvolvimento humano e organizacional, gestão de 

processos de recrutamento e seleção, Formação e Docência Académica. 

Especialista em Psicologia da Performance Humana, participou até ao momento em doze vitórias 

internacionais do desporto português, na qualidade de Psicólogo Desportivo, para além de vários 

títulos nacionais em diferentes modalidades. 

No mesmo domínio, tem intervindo com Atletas, Treinadores, Dirigentes, Clubes e Federações 

Desportivas em mais de dez modalidades desportivas com proeminência nas intervenções 

desenvolvidas nas modalidades de Futebol, Golfe, Ténis, Equitação e Tiro. 

No campo da Formação colaborou com mais de uma dezena de entidades, com especial destaque 

para a criação do evento Liderar no Desporto (4ªed), a Coordenação Científica do Plano formativo 

para Portimão, Cidade Europeia do Desporto (2019) e para as colaborações com FNAC, Sonae, Galp 

Energia e Federação Portuguesa de Ténis, e o desempenho do cargo de coordenador de formação 

para o MGM Muthu Group e Macdonald Monchique Resort & SPA. 
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Em contexto académico, colaborou especialmente com a UAlg (Faculdade de Economia, Escola de 

Desporto, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas), bem como com ISPA ou FMH, enquanto 

docente convidado. Pertence ao Laboratório de Psicologia do FMH. 

Enquanto investigador é autor e co-autor de artigos sobre Liderança, Comunicação, Tomada de 

Decisão e Motivação, tendo participado como convidado em várias iniciativas, abordando questões 

relacionadas com a Psicologia da Performance, Treino Mental e Preparação Psicológica. 

No que concerne à prática desportiva, praticou várias modalidades, entre as quais de forma mais 

continua, o Ténis e o Futebol. No futebol, desempenhou o papel de capitão de equipa, representou 

as seleções regionais do Algarve nos escalões de formação. Detém o nível um, de treinador de 

Futebol e de Ténis. 

 

Pedro Arroja 

 Mestrado em Treino Desportivo – Alto Rendimento, Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias, 2013 

 Licenciatura em Educação Física e Desporto (5 anos), Instituto Superior Dom Afonso III, 2003 

 Treinador Nível 2 - UEFA B atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol em 2009 

 Coordenador Geral Futebol Formação, Portimonense Sporting Clube, 2019 a 2022. Responsável pelo 

processo de certificação de Entidade Formadora – FPF 

 Formador Scouting, Associação de Futebol do Algarve, 2018 a 2021 

 Treinador-adjunto futebol profissional, Portimonense Futebol SAD, 2015 a 2018 

 Treinador Escalões de Formação, Portimonense Sporting Clube, de 2006 a 2015 

 

Pedro Neto 

Licenciado em Educação Física e Desporto pelo INUAF em 2007.  

Professor da modalidade de Futebol do Instituto Manuela Teixeira Gomes.  

Treinador 4 Nível - UEFA Pro License atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol em 

2017.  

Com experiência no futebol profissional com passagens pelo Futebol Clube Ferreiras, 

Portimonense, Sporting da Covilhã e Charlton Athletic (Inglaterra), FC Lausanne-Sport 

(Suiça). 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 60€* 

* Por cada inscrição será entregue 1€ ao Projeto Futebol de Rua da Associação Cais. 

 

 As inscrições estão limitadas a um máximo de 50 participantes. 

 

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. 
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