
Formação Inicial
Gestão Desportiva

fevereiro a abril 2023



A Associação de Futebol de Braga promove este programa de
Formação em Gestão Desportiva visando a capacitação e
qualificação dos Dirigentes Desportivos do distrito de Braga.

Faz parte do ADN da AF Braga formar. A formação é essencial para
fomentar o crescimento e o desenvolvimento do futebol e do futsal
distritais e nacionais. Anualmente promovemos cursos de treinadores
e de arbitragem e dezenas de ações de formação nas mais diversas
áreas relacionadas com a modalidade futebol. 

Um dos nossos grandes objetivos é qualificar a classe dirigente
especializando-os nas temáticas da liderança, do planeamento
estratégico, da gestão de recursos humanos, das operações, do
direito do desporto, da contabilidade e fiscalidade, do marketing e da
comunicação, da integridade e da Responsabilidade Social, por isso,
lançamos mais uma oferta - a Formação Inicial em Gestão
Desportiva!

Dou as boas-vindas a todas e todos que queiram fazer parte desta
formação investindo na sua carreira desportiva e no desenvolvimento
do Futebol!

Mensagem do Presidente

Manuel Machado
Presidente da AFBRAGA



A Associação de Futebol de Braga promove este programa de
Formação em Gestão Desportiva visando a capacitação e
qualificação dos Dirigentes Desportivos do distrito de Braga.
 
O programa de formação inicial permitirá aos participantes a
aquisição de competências nas áreas de Direito no Desporto,
Integridade, Gestão Económica e Financeira, Gestão das Instalações
Desportivas, Recursos Humanos, Processo de Certificação, Gestão de
Projetos e Eventos Desportivos, Comunicação & Marketing e
Responsabilidade Social.

Enquadramento

Programa

O curso é composto por dez módulos temáticos que decorrerão nos meses de fevereiro e março
2023, em sessões presenciais em Braga, Barcelos e Guimarães, perfazendo um total de 30
horas.
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OBJETIVOS

FORMADOR

02 - Recursos Humanos - Contratação e Gestão
          23 fevereiro

OBJETIVOS
Abordar a importância e a contribuição que a gestão de pessoas tem para um
funcionamento eficiente das organizações desportivas. Adquirir competências ao nível
da gestão de recursos humanos no âmbito da gestão desportiva.

FORMADOR

Jorge Monteiro - AFBRAGA

Compreender os procedimentos a adotar para a inscrição de atletas e agentes
desportivos. Compreender, passo a passo, a legalização das entidades desportivas.

01 - Procedimentos para inscrições de atletas e legalização 
de entidades desportivas 
           16 fevereiro

LOCAL
Auditório da Casa do Território - VN Famalicão

LOCAL
Auditório da AFBRAGA - BRAGA

Vítor Ferreira - Diretor de Recursos Humanos



OBJETIVOS

FORMADOR

04 - Responsabilidade Social dos Clubes de Futebol
          09 março

OBJETIVOS
Reconhecer o papel do desporto na sociedade e o significado da responsabilidade social
no desporto. Identificar projetos de responsabilidade social em clubes desportivos e
analisar o seu impacto.

FORMADOR

Osvaldo Neves - VP Antime

Partilha de conhecimentos e competências contabilísticos, financeiros e fiscais que
permitam ao dirigente analisar, gerir e avaliar a situação financeira e orçamental de uma
organização desportiva em conformidade com o normativo legal aplicável.

03 - Gestão Económica e Financeira de um Clube
          02 março

LOCAL
Auditório da Casa do Território - VN Famalicão

LOCAL
Auditório da Casa do Território - VN Famalicão

Margarida Direito - AFBRAGA / FPF



OBJETIVOS

FORMADOR

06 - Direito do Desporto
          23 março

OBJETIVOS
Proporcionar aos participantes a aquisição de conhecimentos jurídicos fundamentais
para operar com maior responsabilidade e segurança no ambiente desportivo. 

FORMADOR
Alexandra Pinto Coelho -  FPF

Tiago Moura - AFBRAGA / FPF

Compreender os problemas extra futebol que estão a afetar a aleatoriedade do jogo
assim como colocar no centro da discussão um conjunto de boas práticas que os agentes
desportivos devem incentivar e praticar no exercício das suas funções. 

05 - Integridade e Ética Desportiva
          16 março

LOCAL
Multiusos de Guimarães

LOCAL
Multiusos de Guimarães



OBJETIVOS

FORMADOR

08 - Comunicação e Marketing do Futebol
          06 abril

OBJETIVOS
Dotar os participantes de conceitos, métodos e estratégias de marketing que lhes
permitirão valorizar as marcas dos seus clubes, fidelizar e criar relações com os adeptos
dos seus clubes e consumidores. Compreender a importância da comunicação,
identificar formas e meios para falar com a comunicação social e passar as mensagens
chave de uma forma efetiva.

FORMADOR
Margarida Direito - AFBRAGA / FPF

Hilário Oliveira - Câmara Municipal de Barcelos

Fornecer uma visão prática sobre um conjunto de técnicas e ferramentas que são
utilizadas na organização e gestão de eventos desportivos

07 - Gestão das Instalações Desportivas
          30 março

LOCAL
Estádio Cidade de Barcelos  

LOCAL
Estádio Cidade de Barcelos



OBJETIVOS

FORMADOR

10 - Desenvolvimento de Entidades Desportivas e Processo de Certificação
          20 abril

OBJETIVOS
Interligar o desenvolvimento de entidades desportivas com o processo de certificação.
Compreender a importância do processo de certificação na organização estrutural e
desportiva dos Clubes.

FORMADOR
Tiago Moura - AFBRAGA / FPF

Luís Rodrigues - Tempo Livre

Fornecer uma visão prática sobre um conjunto de técnicas e ferramentas que são
utilizadas na organização e gestão de eventos desportivos

09 - Gestão de Projetos e Eventos Desportivos
          13 abril

LOCAL
Multiusos de Guimarães 

LOCAL
Multiusos de Guimarães 



MÉTODOS DE ENSINO

A QUEM SE DESTINA

CALENDÁRIO

A língua de ensino é o português.

Dirigentes  e candidatos a dirigentes dos 
Clubes que disputam as provas distritais
organizadas pela AF Braga. 

De 16 de fevereiro a 20 de abril de 2023.
Quintas-feiras das 21h às 24h.
Sessões em locais distintos - Braga,
Barcelos, Famalicão e Guimarães.

AVALIAÇÃO

Para se obter aprovação neste curso é
necessário que os participantes tenham
frequência a pelo menos 90% do número
de sessões lecionadas. A classificação final
é expressa apenas pela aprovação ou
reprovação.

O curso será ministrado apenas em
formato presencial. Todas as sessões
incluem sessões expositivas e
apresentações interativas.

LINGUAGEM



Mais info

www.afbraga.com
margarida.direito@afbraga.com
tiago.moura@afbraga.com

919 621 752

INVESTIMENTO

Formação gratuita

Nº VAGAS
25 vagas.

CANDIDATURAS
Candidaturas abertas de 09 a 15 de
fevereiro 2023.


