CURSO DE
FORMAÇÃO INICIAL
DE DIRIGENTES

DEFINIÇÃO DO CURSO
A Portuguese Football School (PFS) faz parte

três áreas de formação: (1) o programa nacional de

da Unidade de Investigação e Desenvolvimento

formação de dirigentes; (2) os secretários gerais; (3)

da Federação Portuguesa de Futebol onde fica

os coordenadores técnicos.

concentrada toda a oferta formativa adequada à

O programa nacional de formação de dirigentes

capacitação dos agentes com responsabilidade no

tem por objetivo central proporcionar aos seus

desenvolvimento do futebol Português.

participantes conhecimentos e competências

A PFS é constituída por oito sub-unidades. A sub-

necessários a uma boa prática do dirigismo

unidade dos Dirigentes e Sócios apresenta-nos

desportivo.

A QUEM SE DESTINA
O curso é destinado a dirigentes de clubes participantes

tendo sido dirigente já não esteja no ativo ou procure

em provas nacionais ou distritais de futebol, futsal e

adquirir conhecimentos na área.

futebol de praia, mas pode ser frequentado por quem

PLANO DE ESTUDOS
O curso de formação inicial de dirigentes dispõe

e metodológico sobre os módulos temáticos

de um total de 6 unidades de crédito (ECTS) a que

considerados. Todas as sessões teóricas terão a

correspondem um total de 165 horas de trabalho,

duração de 3 horas, com um intervalo de cerca de 20

das quais 45 são horas de trabalho acompanhado

minutos.

sob a forma de aulas teóricas (45 horas) (ver Quadro

Na primeira aula do curso de formação e antes de

1). Esta carga horária, no que se refere às horas

se iniciar o 1º módulo temático, o coordenador da

de trabalho acompanhado, é a necessária para a

PFS apresentará o curso, a distribuição dos módulos

lecionação deste programa, considerando a premissa

temáticos pelas diferentes sessões, a sua integração

que os participantes desenvolverão o trabalho

e posicionamento no programa de formação de

autónomo de estudo.

dirigentes, os formadores assim como o modelo de

As sessões a lecionar serão de natureza expositiva,

avaliação.

centradas na reflexão e debate teórico, conceptual

QUADRO1. NÚMERO DE HORAS POR SESSÃO E DE TRABALHO

Tipo

N.º horas

Teóricas

45

Total do trabalho acompanhado

45

Total do trabalho autónomo

120

Total de horas de trabalho (6 ECTS)

165

ESTRUTURA DO PROGRAMA
O programa deste curso de formação encontra-

de aprendizagem. A seleção dos módulos temáticos

se estruturado em quinze grandes módulos

apresenta afinidade com outras propostas de

temáticos, que, articulados entre si, permitem uma

instituições nacionais e internacionais.

progressão dinâmica na abordagem dos conteúdos

1.º ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
Tem como objetivo ajudar os participantes a desenvolver
as competências necessárias a uma melhor organização
e gestão de um clube desportivo. Neste sentido serão
abordados alguns tópicos que dizem respeito à logística,
patrocínios, eventos desportivos, gestão de riscos e
instalações desportivas.

2.º PLANEAMENTO
Aborda a problemática do desenvolvimento de um
planeamento estratégico para o bom funcionamento de
um clube desportivo. Pretende-se assim consciencializar
o participante da importância das ações dos dirigentes
serem orientadas para uma visão estratégica do clube e
compartilhadas por todos os stakeholders que nele estão
envolvidos.

3.º LIDERANÇA
Pretende proporcionar aos participantes o
desenvolvimento de competências pessoais e
interpessoais fundamentais para adoção de papéis
de liderança em contextos desportivos. De entre as
competências abordar destacam-se a comunicação,
a motivação, a tomada de decisão, a resolução de
problemas, a gestão de conflitos e a ética.

4.º PESSOAS E MEDIA
Procura dotar os participantes dos princípios necessários
à construção e gestão de um programa eficaz de
relações com os media e organizações desportivas.

instrumentos jurídicos a utilizar na organização e gestão
de atividades e recursos desportivos.

6.º FINANCEIRO
pretende dotar os participantes de competências que
lhes permitam uma gestão financeira mais adequada dos
clubes desportivos. Serão abordados tópicos fundamentais
que se referem à captação e ao controlo de custos e
orçamento.

7.º FISCALIDADE
Pretende dotar os participantes de competências que lhes
permitam uma gestão fiscal mais adequada dos clubes.
Serão abordados tópicos fundamentais que se referem às
necessidades e responsabilidades financeiras dos clubes,
ao regime fiscal e ao património.

8.º MARKETING E COMUNICAÇÃO
Pretende proporcionar aos participantes conhecimentos
sobre marketing, promoção e patrocínio e como
estes se podem aplicar ao desenvolvimento de um
clube desportivo. Será ainda discutida a importância
da comunicação no sucesso das organizações e as
competências que se exigem aos dirigentes para que
possam comunicar as suas mensagens com a maior
eficácia para públicos específicos.

9.º ARBITRAGEM
Pretende promover conhecimentos essenciais sobre os
princípios fundamentais das leis do jogo de futebol.

Serão apresentados e discutidos diferentes princípios
necessários à construção e gestão de um programa eficaz

10.º DISCIPLINA

de relações com os media.

Procura dotar os participantes de conhecimentos sobre o
regulamento disciplinar das provas organizadas pela FPF

5.º DIREITO DO DESPORTO
Pretende oferecer aos participantes a aquisição de
conhecimentos jurídicos fundamentais para operar
com maior responsabilidade e segurança no ambiente
desportivo. Serão apresentados e discutidos os principais

e ADRs assim como sobre os regulamentos de prevenção
da violência e de anti-dopagem.

11.º ÉTICA NO FUTEBOL
Pretende mostrar de que forma é que o futebol pode
ser entendido como um instrumento educativo para
aquisição de valores. Para além disso, serão transmitidos

e discutidos: o regulamento do estatuto, categoria e
inscrição e transferência de jogadores; o regulamento de
certificação de entidades formadoras; e o comunicado
oficial nº1.

conhecimentos e competências que possibilitem o
desenvolvimento de um futebol mais ético e menos

14.º RECURSOS HUMANOS

violento e que permitam melhorar a relação entre o

Procura dotar os participantes dos princípios necessários

dirigente e a família dos jogadores.

à construção e gestão de um programa eficaz de relações
com os media e organizações desportivas.

12.º TECNOLOGIA
Aborda a problemática da importância da utilização das
tecnologias na melhoria do funcionamento dos clubes
desportivos.

15º RISCOS DA ATIVIDADE DE DIRIGENTE
INTEGRIDADEE COMPLIANCE
Visa definir os princípios da integridade, lealdade,
respeito, verdade e incerteza, basilares à modalidade, e

13.º REGISTOS E TRANSFERÊNCIAS DE
JOGADORES

sensibilizar para os fenómenos desviantes da corrupção

Pretende promover conhecimentos essenciais sobre

associados às apostas desportivas, esclarecendo as causas,

inscrições, transferências, contratações e protestos.

consequências e possíveis soluções

e manipulação de jogos e resultados (match-fixing)

Para além desses conteúdos serão ainda apresentados

AVALIAÇÃO
Para se obter aprovação neste curso é necessário

temático através de um teste escrito (online). A

que os participantes tenham frequência a pelo

classificação final dos participantes expressa apenas

menos 75% do número de sessões lecionadas. A

pela aprovação ou reprovação. Aos participantes que

avaliação dos conhecimentos e competências dos

obtenham aprovação em todos os módulos temáticos

participantes é realizada no final do último módulo

será atribuído um certificado de presença.

ONDE DECORRE
As sessões decorrerão em regime e-learning

aos participantes que tenham um computador ou

(ensino à distância). Para esse efeito é exigido

smartphone com câmara e microfone.

QUANDO DECORRE
O curso de formação inicial de dirigentes decorrerá nos
dias 30 de março; 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 27 e 29

de abril e 1 de maio de 2020, entre as 17 e as 20 horas.

COMO POSSO INSCREVER-ME
Já está aberta a fase de pré-inscrição. Visite o site

A fase de pré-inscrição termina no

fpf.pt para preencher o formulário de candidatura.

dia 27 de março de 2020

PROCESSO DE SELEÇÃO
Cada curso terá 200 vagas

Será feita uma seleção com os seguintes critérios:
- Dirigentes no ativo inscritos em provas nacionais
- Dirigentes no ativo inscritos em provas regionais

Caso existam mais candidatos do que as vagas disponíveis,
será tido em conta o momento em que é realizada a préinscrição.

- Dirigentes federativos e associativos
- Jogadores/Treinadores/Árbitros/Médicos/
Enfermeiros/Fisioterapeutas
- Outros

CUSTO DE INSCRIÇÃO
O curso terá o valor de inscrição de 100 euros, a pagar até

· Dirigentes no ativo inscritos em provas regionais*

26 de março de 2020.

(50% desconto)

Os agentes desportivos beneficiam do seguinte
desconto:
· Dirigentes no ativo inscritos em provas nacionais*
(50% desconto)

· Dirigentes federativos e associativos*
(50% desconto)
· Jogadores/Treinadores/Árbitros/Médicos/
Enfermeiros/Fisioterapeutas* (25% desconto)

RESPONSÁVEIS PELOS MÓDULOS TEMÁTICOS
Ana Marques

José Manuel Meirim

Data Protection Officer da FPF

Presidente do Conselho de Disciplina da FPF

Carlos Lucas

Marta Cruz

Diretor Competições e Eventos da FPF

Diretora Jurídica da FPF

Duarte Lopes

Nuno Moura

Especialista em carreiras duais. Diretor dos Serviços
Desportivos do ISCTE-IUL

Diretor de Marketing e Business
Development da FPF

Germano Almeida

Paulo Costa

Analista de Dados no Gabinete do CEO da FPF

Vice-Presidente da Secção Não Profissional do Conselho
de Arbitragem da FPF

Hugo Freitas

Paulo Ferreira

Diretor de Tecnologia da FPF

Diretor Financeiro da FPF

João Leal
Diretor de Registos e Transferências da FPF

Paulo Lourenço
Secretário Geral da FPF

José Carlos Lima
Coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto

Rita Galvão
Diretora Recursos Humanos da FPF

José Fontelas Gomes
Presidente do Conselho de Arbitragem da FPF

Rute Soares
Integrity officer da FPF

Federação Portuguesa de Futebol

1495-433 Cruz Quebrada
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