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É com muita honra e reconhecimento que a AF Braga agradece a vossa disponibilidade e

empenho, pelo segundo ano consecutivo, para pensar e debater o Futebol distrital na

segunda edição do Fórum do Futebol Distrital | Encontro de Municípios.

A primeira edição, em 2019, em Esposende, foi riquíssima em contributos e ideias. Reitero,

uma vez mais, o meu agradecimento ao Município de Esposende pela forma calorosa e

disponível com que nos recebeu tornando possível dar o pontapé de saída destes Fóruns, e

a todos vós pela presença.

Os municípios têm sido parceiros fundamentais no crescimento do futebol português

contribuindo para a sua evolução e afirmação. Sabemos que, tal como nós, acreditam que o

futebol é um campo pródigo não só para o desenvolvimento saudável dos jovens, mas

também em comportamentos sociais, confrontando o jovem com a importância de valorizar

a cooperação e o respeito. E é, também por isso, que uma vez mais vos lançamos o

desafio de, connosco, debater e pensar o Futebol.

Devido à pandemia da Covid-19, esta segunda edição decorrerá online cumprindo as

recomendações das autoridades competentes. O programa do II Fórum do Futebol Distrital

| Encontro de Municípios incide sobre temas fulcrais para o desenvolvimento do futebol no

nosso distrito como o impacto do projeto crescer 2020+ da FPF, o desenvolvimento do

futebol feminino, as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), o Walking

Football, o match fixing e o processo de certificação em contexto de pandemia, estarão em

análise e debate.

Que este seja mais um momento para elevar o Futebol a um patamar digno de um país

campeão europeu.



Dr. Pedro Dias
Federação Portuguesa de Futebol

Prof. Susana Bravo
Federação Portuguesa de Futebol

Prof. Victor Pardal
UAARE

Mestre em Desporto para Crianças e
Jovens, acumula a profissão de
professora com a de Treinadora das
Seleções de Futebol de Formação
Feminina (desde 2017). Durante
vários anos abraçou o futebol
masculino como treinadora no Vitória
SC e Moreirense FC. No Vitória teve a
sua primeira experiência a orientar
equipas femininas assumindo o
comando da equipa Sénior Feminina
de Futsal do clube, mas é no GDRC
“Os Sandinenses” que inicia a sua
caminhada pelo futebol feminino.

Mestre em ciências da educação, foi
professor do ensino básico e
secundário durante 30 anos. Como
treinador abraçou o desafio do
futebol e do ciclismo o que revelam
uma versatilidade e conhecimento
excecionais. Em 2015 inicia funções
como formador especialista no
âmbito do plano nacional de sucesso
escolar. Em 2016 abraça o maior
desafio da sua carreira assumindo a
responsabilidade de gerir o programa
UAARE (unidades de apoio ao alto
rendimento na escola), função que
exerce atualmente.

Diretor com funções executivas da
Federação Portuguesa de Futebol,
vice-chair do Comité de Futsal e de
Futebol de Praia da UEFA e membro
do Conselho Geral da Universidade
da Beira Interior. Anteriormente, foi
Diretor Adjunto do Departamento de
Desporto da Universidade do Minho
(1998-2011) e membro do Comité
Executivo da FISU (2003-2011).



Dra. Ana Marques
Federação Portuguesa de Futebol

Dr. Júlio Vieira
Federação Portuguesa de Futebol

Prof. Pedro Ferreira
Tempo Livre - Guimarães

Licenciado em Ed. Física, trabalhou
como professor nas Atividades de
Enriquecimento Curricular, estando
sempre ligado a projetos de
dinamização da atividade física para a
terceira idade. Hoje, coordena, em
Guimarães, o projeto Vida Feliz da
Tempo Livre, onde um dos maiores
pilares é a promoção e dinamização
do Walking Football.

Foi durante 9 anos presidente da Ass.
Desportiva Portomosense. Em 1999
abraça um dos maiores projetos da
sua vida e é eleito presidente da
Associação de Futebol de Leiria onde
exerce o cargo durante 17 anos. Em
2016 é convidado para ser membro
da direção da FPF, funções que ainda
hoje exerce sendo o responsável pelo
processo de certificação.

Assessora jurídica e data protection
officer da FPF. Licenciada em direito
pela Faculdade de Direito da
Universidade do Porto, mestre em
Direito dos contratos e das empresas
pela Universidade do Minho,
trabalhou vários anos em
consultadoria, tendo sido adjunta do
do Secretário de Estado do Desporto.
Foi, também, Diretora da Associação
Portuguesa de Direito Desportivo.



14.15 Sessão de Abertura
Manuel Machado

Presidente da Associação de Futebol de Braga

15.30 Futebol Feminino
Passado, presente e futuro

Prof. Susana Bravo

14.30 Walking Football
Desporto para todos
Prof. Pedro Ferreira

15.30 Match Fixing
Prevenção contra a manipulação de Jogos

Dra. Ana Marques

16.30 Certificação
A importância para clubes e autarquias

Dr. Júlio Vieira

16.30 UAARE
Sucesso escolar e desportivo

Prof. Victor Pardal

14.30 Crescer 2020+
Balanço e Futuro

Dr. Pedro Dias




