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APRESENTAÇÃO  

Vivemos numa sociedade cada vez mais digital. Cada vez mais dependemos dos computadores para 

as nossas atividades profissionais. As redes sociais tornaram-se presenças assíduas no nosso dia-a-

dia, assumindo-se como uma importante fonte de informação. 

Assim, torna-se importante que o marketing se adapte a esta “nova” realidade, fazendo da internet 

um meio de comunicação privilegiado, nomeadamente no que se refere à realidade desportiva. 

Nesta formação, dois formadores com vasta experiência relacionada com o Marketing Digital, serão 

abordadas as suas principais características e dadas algumas sugestões relativamente ao modo 

como clubes e outras estruturas desportivas poderão desenvolver esta área. 

Durante esta formação, treinadores desportivos, técnicos de exercício físico, diretores técnicos e 

todas as pessoas interessadas pela temática, poderão desenvolver competências que lhes 

permitam elaborar material de divulgação das atividades que organizam. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em e-learning 

24 e 25 de maio de 2022 – 20h30 - 22h30 (4 horas) 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s); 

 Diretores técnicos; 

 Todos os interessados na 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. 

1. Ana Madureira (90 minutos) 

O Marketing Digital 
 

2. Paulo Ferreira (90 minutos) 

O treino do Marketing Digital para um melhor desempenho 
 

O tempo restante destina-se à resposta a questões colocadas pelos participantes. 
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FORMADORES 

Ana Madureira 
 Consultora e Formadora Criadora da empresa e marca nacional Dona Imagem. 

 Sonhadora. Persistente. Teimosa.  

 Mestrado em Ciências da Comunicação (Comunicação Estratégica) pela FCSH da 

Universidade Nova de Lisboa 

 Licenciatura em Ciências da Comunicação (Comunicação Institucional) pela FCSH da 

Universidade Nova de Lisboa 

 Com a Dona Imagem, tem desenvolvido a sua experiência em Comunicação e Consultoria 

em diversas áreas (Autárquica, Política, Pessoal, formação e treino de competências 

pessoais em comunicação (nomeadamente, falar em público), Educação, Indústria, 

Comércio, Restauração, Psicologia/Psicanálise, Ourivesarias, Bombeiros/Socorro, 

Solicitadoria, Desporto, Produtos Locais, entre outras). 

 Formadora certificada, com mais de 3000 horas ministradas. 

 Consultora de Imagem Pessoal e Organizacional. 

 Gestora de conteúdos 

 Apaixonada por pessoas e pelo desenvolvimento pessoal 

 Outras paixões: praticar ballet, brincar com o filho Xavier, sorrir, animais, ler, escrever, 

fotografar, fazer vídeos, conversar horas a fio… 

 

Paulo Ferreira 

 Licenciado em Sociologia pelo ISCTE 

 Mestre em Ciências da Comunicação pela UNL-FCSH. É Investigador na área da 

publicidade online e usabilidade.  

 É doutorando do ISCTE em Gestão, variante Marketing e está a desenvolver a sua tese 

sobre privacidade nos atuais modelos de publicidade online.  

 Docente universitário desde 2006 nas áreas da Comunicação Digital, Computação, 

Tratamento de Imagem Digital, Digital Analytics, entre outras. 

 Coordenador da Pós-graduação em Marketing Digital da Universidade Lusófona de 

Lisboa e da Universidade Lusófona do Porto 

 Coordenador da Pós-graduação em e-Commerce da Universidade Lusófona 

 Docente das disciplinas de Digital Analytics e Marketing Digital  

 Gestor de projetos de transformação digital 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único 35€* 

* 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. 
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