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COMUNICADO OFICIAL

Nº 0 0 3

Para conhecimento de todos os Clubes Filiados, Órgãos de Comunicação Social e demais
Entidades interessadas, comunica-se o seguinte:

ACÇÃO de FORMAÇÃO para DIRIGENTES
“JOGOS SAUDAVÉIS “
A Direção da Associação de Futebol de Lisboa, em conformidade com as suas promessas
eleitorais para este mandato e em face das inúmeras solicitações dos seus associados nesse
sentido, acredita que a formação de dirigentes é uma prioridade fundamental para o
desenvolvimento de todas as suas atividades, no sentido da criação climas de sã convivência
entre todos os intervenientes.
Desta forma vêm convidar todos os dirigentes dos seus associados, para a sua participação
gratuita na Ação de Formação designada “Jogos Saudáveis “que se irá realizar entre setembro
2017 e janeiro 2018. A Ação de Formação decorrerá em vários pontos do distrito de Lisboa,
aos sábados de manhã, no período das 9h00 às 13h00, de 15 em 15 dias, num total de 6
sessões de 4 horas / cada.
No final da Ação de Formação serão atribuídos diplomas a todos os participantes que tenham
cumprido no mínimo 80% da carga total do curso, e que os certifica e habilita para o exercício
da atividade de Coordenadores de Segurança na AFL, conforme o disposto no Regulamento
de Segurança “Jogos Saudáveis” já publicado conjuntamente, como o nosso comunicado nº 1.
Para o efeito da inscrição na referida Ação de Formação que precisará ser formalizada até 3107-2017, deverá ser utilizado obrigatoriamente o impresso em formato editável disponível no
nosso site, e o seu envio ser feito exclusivamente através do email:
jogos.saudaveis@afl.pt

A ação de formação tem por objetivos gerais:
- Uma melhor tomada de consciência do acentuar de padrões indesejáveis de relacionamento
entre os vários atores implicados nos jogos, capazes de por em causa a integridade física e
psicológica de todos, com amplo prejuízo para a imagem do futebol.
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- A aquisição de conhecimentos e a partilha de práticas para melhor intervir ao nível da
transformação de valores e atitudes de convivência no futebol, em prol de ambientes sócio
desportivos saudáveis.
- A capacitação de dirigentes desportivos para a função de Responsável da Segurança em :
 Futebol e Futsal Feminino – todos os escalões (Obrigatória)
 Futebol Infantil (Futebol 9; Futebol 7), Futsal Infantil – escalões Infantis e Benjamins
( Facultativa )

No decorrer das sessões pretende – se a conjugação de abordagens teóricas e
desenvolvimentos práticos, valorizando-se a partilha, tanto dos saberes e experiências dos
formandos como dos conhecimentos dos formadores.

Em cada sessão tratar-se de uma temática específica, conforme distribuição seguinte:
Sessão 1: A ética no desporto
Sessão 2: Deontologia no futebol
Sessão 3: Relações interpessoais e comunicação
Sessão 4: Gestão do stress
Sessão 5: Gerir conflitos I
Sessão 6: Gerir conflitos II
A avaliação dos formandos, no final de cada sessão, é de carácter qualitativo, encarada como
um momento de reflexão/sistematização das aprendizagens realizadas.

O Vice-Presidente da Direção,

(José Carlos Loureiro)

