Comunicação às Associações,
A Federação Portuguesa de Atletismo e a Associação Regional de Atletismo do Porto vêm
divulgar a Ação de Formação para Dirigentes Desportivos que terá lugar no Fórum Jovem da
Maia, nos dias 21 e 22 de Novembro e que se destina, em especial, ao universo de dirigentes
desportivos dos distritos do Porto, Braga, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo.
Pretendemos com esta iniciativa dar a conhecer as melhores práticas, os melhores exemplos e
os melhores conhecimentos sobre a gestão de um clube desportivo e estamos certos de que
esta iniciativa dará um sério contributo ao desenvolvimento dos nossos clubes.
Ao longo de dois dias, abordaremos matérias de interesse para os clubes desportivos. Estas
matérias serão apresentadas por dirigentes e técnicos federativos, bem assim como por outros
técnicos de gestão do desporto convidados pela FPA.
A inscrição na Formação de Dirigentes tem um custo de 20,00€ e inclui:









Acesso às Sessões/Palestras
Kit Dirigente (Pasta, Caneta e Bloco FPA)
Documentação/Apresentações dos Preletores
Certificado FPA
Jantar de convívio
Almoço de trabalho

Trata-se de uma ação de formação aberta a todas as pessoas que de alguma forma se
relacionam com o quotidiano de um clube desportivo, pelo que agradecemos a sua melhor
divulgação por todos os potenciais interessados, desde dirigentes, seccionistas, secretários
técnicos, treinadores e restantes membros de corpos administrativos.
Como atrair mais praticantes para o Clube? Como tornar o Clube numa organização
sustentável? Como conseguir atrair as famílias e fazer do clube desportivo um relevante ator
na sua comunidade local? Esta e outras questões serão discutidas nesta ação de formação.
Seguem em anexo, algumas informações relevantes, como o programa da ação de formação e
o cartaz de divulgação.
Inscrições em www.fpatletismo.pt ou em http://fpatletismopv.bol.pt/Comprar/Bilhetes/Lista
Inscreva-se! Porque o Alto Rendimento também é para Dirigentes.
Esta iniciativa tem o alto patrocínio da Camara Municipal da Maia.

Programa preliminar:
Sábado, 21 de Novembro de 2015
14:30
15:00
15:45
16:30
17:00
17:45
18:45

Sessão de Abertura
O Associativismo Desportivo: Estrutura geral e organização da Modalidade
José Costa – Treinador Nacional Juvenil e Júnior
Juventude Vidigalense: De Clube de Bairro a grande clube nacional
José Caetano – Diretor Desportivo da Juventude Vidigalense
Coffee - Break
O Plano de Marketing Desportivo de um Clube
António Costa – Coordenador da Área de Eventos Comunicação e Marketing da FPA
A relação do Clube com a comunidade local
Vítor Pataco – Coordenador do Centro de Alto Rendimento do Jamor – IPDJ e Vice-Presidente do Clube de
Carnaxide
Dinamização Interna do Clube
Francisco Silva – Departamento de Formação e Qualificação do IPDJ

19:30

Encerramento do 1º dia

20:00

Jantar

Domingo, 22 de Novembro de 2015
09:30
10:15

O desenvolvimento e o treino: Da criança ao Atleta
Jorge Vieira – Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo
O que é ser Dirigente Desportivo
Fernando Tavares – Diretor da Federação Portuguesa de Atletismo

11:00

Coffee - Break

11:30

Os Produtos do Atletismo
Jorge Vieira - Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo

12:30

Almoço

14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30

Gestão e modelos de organização de um clube
Francisco Silva – Departamento de Formação e Qualificação do IPDJ
O Financiamento e a sustentabilidade de um clube
Vítor Pataco – Coordenador do Centro de Alto Rendimento do Jamor – IPDJ e Vice-Presidente do Clube de
Carnaxide
Coffee – Break
A Comunicação nas Organizações
Jorge Vieira – Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo
O que é um Projeto Desportivo
João Ramos – Responsável da Formação de Dirigentes da FPA
Sessão de encerramento

