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INTRODUÇÃO 
 
 A Promofitness organiza desde 2000 um Seminário de Gestão do Desporto que 

se realiza durante a Convenção Internacional da Promofitness, em 2012 o tema da 12ª 

edição será “A Importância da Gestão do Desporto no Sucesso das Organizações / 

Instalações Desportivas”, tal como em edições anteriores o Seminário da 

Promofitness tem como objectivo primordial criar um espaço anual de encontro, 

debate, formação e informação técnica, dirigida a todos os gestores do desporto, 

profissionais de educação física e desporto, estudantes e agentes desportivos do País, 

onde reúnem-se profissionais das mais diversas áreas do fenómeno desportivo, 

transmissão de conhecimentos e boas práticas no âmbito da Gestão e Direcção 

Desportiva, contribuições para a melhoria da actuação e prestação dos serviços 

públicos / privados e apresentações aos profissionais das novas tendências da gestão 

do desporto.  

 O desporto entrou na vida das pessoas, das organizações e dos países, pelo que 

toda a sua gestão está a deixar de ser o que era, para passar a ser uma actividade que 

requer uma especialização para além do simples acto de gerir. Nesta perspectiva um 

clube, uma federação, ou qualquer outra organização tem de ser vista como um 

sistema vivo em que os diversos recursos são geridos na perspectiva de serem obtidos 

melhores resultados a nível do planeamento, da liderança, da organização e do 

controlo. É evidente que um melhor funcionamento nestes domínios, quer dizer, das 

unidades que devem interagir em termos horizontais e verticais, garantem uma melhor 

eficiência e eficácia no domínio da obtenção de resultados desportivos. Desporto e o 

Sucesso são controlados, não só por factores humanos, mas também pelas fronteiras 

da ciência. A gestão do desporto tornou-se um processo muito sofisticado, mas 

evoluindo de descoberta e exploração. E, como tal, o sucesso tem vindo a ser 

reconhecido como uma sinergia entre todos os membros da equipa que contribuem 

para o desempenho das grandes organizações / instalações como por exemplo os 

líderes, os gestores, profissionais de vendas, os directores de marketing, os 



“A Importância da Gestão do Desporto no Sucesso das Organizações / Instalações Desportivas”  

Promofitness, Lda                           Página - 3 -          06-02-2012 

administradores de instalações, os organizadores de competições, os médicos, os 

técnicos, o pessoal de apoio geral, etc.  

 Temos de afirmar que a velocidade das transformações sociais faz com que a 

experiência e o conhecimento de há vinte anos estejam, hoje, profundamente 

desactualizados, sobretudo quando as pessoas não foram, pelas mais diversas razões, 

capazes de evoluir. Em conformidade, os sistemas desportivos nos mais diversos 

países do mundo têm de ser capazes de se regenerar, sob pena de estagnarem, aliás 

como já é de alguma maneira notório em múltiplas organizações de âmbito nacional e 

internacional. Abrem-se, assim, enormes possibilidades de intervenção profissional 

que as novas gerações interessadas no mundo do desporto, não devem deixar de 

aproveitar estes desafios que requerem, em matéria de gestão, organização e 

desenvolvimento do desporto, novas atitudes e diferentes soluções.  

 Os Prelectores convidados para o 12º Seminário de Gestão do Desporto da 

Promofitness irão apresentar e discutir os últimos temas contemporâneos e futuros 

problemas de gestão desportiva, com foco em estratégias, experiências e sentimentos. 

Este seminário é uma excelente oportunidade para você conhecer outros profissionais 

da gestão de desporto, partilhar opiniões e criar uma oportunidade de colaboração em 

rede, partilha de informação técnica e na construção de relações de confiança.  

 

 Estamos ansiosos para o receber em Matosinhos no dia 28 de Abril de 2012 no 

que promete ser um evento estimulante e agradável!!! 
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APRESENTAÇÃO 
 
12º Seminário de Gestão do Desporto 
 
Tema Principal: “A Importância da Gestão do Desporto no Sucesso  

das Organizações / Instalações Desportivas”  

 

Sub – Temas: 
 
1. Gestão Municipal e Privada 

2. Clubes e Associativismo 

3. Gestão de Instalações 

4. Recursos Humanos e Marketing 

 
Data: 28 de Abril de 2012 
 
Local: Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos 
 
 O Centro de Desportos e Congressos tem vindo a desempenhar um importante 

papel desportivo, social e cultural no apoio prestado às mais diversas instituições na 

óptica do Espectáculo Desportivo e Cultural. 

 Apresenta-se como um equipamento multifacetado que constitui um espaço 

natural para a realização de acções de formação, apresentação de produtos, cimeiras, 

concertos, conferências, congressos, colóquios, comícios, encontros, eventos 

desportivos, exposições, jantares, recepções de gala, seminários, simpósios, 

workshops e os demais exigentes desafios colocados pelo tecido social cultural e 

empresarial. A sua dimensão, arquitectura singular, facilidade de acesso bem como a 

proximidade com meios de transporte (metro, aeroporto e porto de leixões) e vias 

rodoviárias estruturantes, constituem óptimos atributos que o posicionam como um 

equipamento único no Concelho de Matosinhos e no Grande Porto para a realização de 

diversos eventos a nível nacional e internacional.  
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 A construção deste equipamento resultou da necessidade de dotar o concelho de 

Matosinhos de uma estrutura desportiva vocacionada para a alta competição em 

recinto coberto. Surgiu, assim, como complemento e corolário dos espaços desportivos 

municipais existentes à época: polidesportivos descobertos e pavilhões desportivos. 

De salientar que o Centro de Desportos e Congressos, cujo espaço se apresenta 

especialmente dotado de características de polivalência, possibilita não só a realização 

de eventos desportivos, mas também uma vasta panóplia de actividades culturais e de 

lazer. 

 
DESTINATÁRIOS: 
 
 O 12º Seminário de Gestão de Desporto organizado pela Promofitness procura 

corresponder às preocupações e expectativas profissionais dos agentes e entidades 

desportivas, nomeadamente:  

 

• Dirigentes e Técnicos de desporto da administração pública; 

• Dirigentes desportivos do movimento associativo desportivo;  

• Técnicos de desporto de clubes desportivos, associações regionais e distritais de 

modalidade;  

• Dirigentes e técnicos de federações desportivas;  

• Dirigentes e técnicos de outras organizações desportivas; 

• Professores e estudantes de Gestão de Desporto, Desporto e Educação Física;  

• Gestores de instalações desportivas (públicas e privadas);  

• Técnicos de desporto em universidades públicas e privadas;  

• Elementos directivos e técnicos do Desporto Escolar  

• Gestores de Academias, Ginásios, Health Clubs e Wellness Centers;  

• Empreendedores e gestores de empresas que operam no sector do Desporto;  

• Profissionais de várias áreas com interesses no sector do Desporto;  

• Outros agentes desportivos.  
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CONVIDADOS 

 

Amadeu Portilha 

Pós-graduação em Gestão do Desporto Profissional; Vereador 

do Desporto da Câmara Municipal de Guimarães; Presidente da 

Direcção da Tempo Livre; Presidente da Associação Portuguesa 

de Gestão do Desporto.  

 

Fernando Parente  

Director do Departamento Desportivo e Cultural dos Serviços 

de Acção Social da Universidade do Minho; Mestre em 

Educação Física e Lazer, Universidade do Minho; Mestre em 

Gestão das Organizações Desportivas, Universidade Claude 

Bernard Lyon I; Pós Graduação em Gestão do Desporto, FMH 

Universidade Técnica de Lisboa; Pós Graduação em Gestão de 

Equipamentos e Instalações Desportivas, INEF Universidade Politécnica de Madrid; 

Licenciado em Desporto e Educação Física, FCDEF Universidade do Porto. 

 

Hélder Falcão 

Mestre em Tecnologia na Saúde pela City University, Londres; 

Responsável pela área de formação em networking empresarial e 

tecnologia social na AERLIS; Professor da Pós-Graduação em 

Marketing Digital no IPAM; Consultor e formador em 

Networking Empresarial e em Tecnologias Sociais englobando 

Social Networking, Social Media e Social Relevancy; Fundou o 

BNI em Portugal e no Brasil e é actualmente Director Nacional 

da Ecademy e CEO da agência CMI; É autor de dezenas de artigos sobre networking e 

tecnologia social. 
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José Lopes 

Mestrado em Programação de Actividades Aquáticas e 

Gestão de Piscinas, na Universidade de Valência, Espanha; 

Mestrado em Actividades Aquáticas pela Universidade de 

Valência (Espanha), Mestrado em Gestão e Direcção 

Desportiva, na Faculdade de Ciências Empresariais da 

Universidade da Extremadura- Badajoz/Espanha; Certificado 

de Direcção e Gestão de Piscinas, na Universidade Autónoma de Barcelona, Espanha; 

 

Mário Teixeira 

Vice-Presidente do Instituto do Desporto de Portugal; 

Docente Universitário; Mestre em Gestão do Desporto; 

Doutorando em Gestão do Desporto na FMH-ISEG; 

Presidente do Comité Organizador dos VIII Jogos 

Desportivos da CPLP, Portugal/2012; ex-Presidente da AG 

da Confederação do Desporto de Portugal (2007-2011); ex-

Membro da Assembleia Plenária do Comité Olímpico de 

Portugal (2003-2005, 2005-2009 e 2009-2011); ex-dirigente autárquico na CM 

Lisboa; ex-Membro do Conselho de Notáveis do Jornal Record; Autor do livro 

“Portugal, Poder Local e Desporto”. 

 

Pedro Carvalho 

Doutorado em Economia na UBI; Mestre em Economia 

Europeia na Universidade de Coimbra; Presidente da 

Faculdade de Ciências Humanas, UBI; Presidente do 

Departamento de Ciências do Desporto, UBI; Director do 

Mestrado em Ciência do Desporto para Professores, UBI; 

Membro fundador da CIDESD, Centro de Investigação los 

Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, FCT Unidade de Pesquisa. 
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PROGRAMA: 
 

Sábado, 28 de Abril de 2012 
Horário Programa 

09:00 Inicio  
09:30 “Gestão de Qualidade em Instalações Desportivas” (Dr. Fernando Parente) 
10:30 “Os Novos Desafios da Gestão Desportiva" (Dr. Amadeu Portilha) 
11:20 Coffee - Break 

11:30 
"As Determinantes da Indústria de Fitness: Estudo em Painel para Portugal" 
(Dr. Pedro Carvalho) 

12:30 Intervalo 
14:00 “Portugal nos Jogos Olímpicos” – (Dr. Mário Teixeira) 

15:00 
“A importância das Redes Sociais no Sucesso das Organizações” 
(Hélder Falcão)  

15.50 Coffee - Break 

16:00 
"As Parcerias Público-Privadas no Desporto: Presente e Futuro"  
(Dr. José Lopes)  

17:00 Encerramento 
 
Notas: 

Duração das apresentações: 40 minutos no máximo e 10 minutos de dúvidas e 
discussão 

 
PREÇOS: 
 

Actividade Até 06-03-12 
(1ª Fase) 

Até 03-04-12 
(2ª Fase) 

Até 17-04-12 
(3ª Fase) 

Seminário de Gestão do Desporto (6h) 25,00€ 27,50€ 32,50€ 

 
15% para estudantes ou portadores do cartão jovem 
15% para grupos de 3 pessoas 
20% para grupos de 10 pessoas 
20% para os participantes das ilhas 
20% para os participantes de Espanha 
25% para ex alunos da Promofitness 
 


