
CANDIDATURAS ATÉ 30 DE SETEMBRO
Para mais informações e inscrições contacte:

Liga Portuguesa do Futebol Profissional
 S: www.ligaportugal.pt  |  E: posgraduacao@ligaportugal.pt  |  T: +351 22 834 87 40

M: +351 93 686 06 28

Coordenação Científica:
Prof.ª Doutora Maria de Fátima Ribeiro

Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa

ÚNICA PÓS-GRADUAÇÃO CERTIFICADA PELO FUTEBOL PROFISSIONAL

Pós-Graduação 

Futebol Profissional
Organização e Gestão
no

DE 14 OUTUBRO DE 2016 
A JUNHO DE 2017

PARCERIA



TEMAS

Organização das competições profissionais 

Comercialização no desporto

Ética desportiva

Clubes e sociedades desportivas

Relação laboral desportiva

Administração e responsabilidades nas sociedades desportivas

Justiça desportiva
Marketing e comunicação

HORÁRIO
Sextas-feiras das 14h00 às 19h30

COORDENAÇÃO 
CIENTIFICA:
Maria de Fátima Ribeiro

DOCENTES: 
Ana Côrte-Real 
André Vasconcelos
Armando Triunfante
Camilo Valverde
Damião da Cunha
Diogo Guia
Germano Marques da Silva
Helena Pires
Evaristo Mendes
João Meneses
José Meirim
Júlio Gomes
Leal Amado
Luís Pacheco
Luísa Anacoreta
Maria de Fátima Ribeiro
Nuno Sousa e Silva
Rogério Canhoto
Pedro Faria
Rui Lourenço

CONVIDADOS: 
• Presidentes e CEO´s 
 de sociedades desportivas
• Convidados Internacionais 
• Pessoas diretamente ligadas 
 ao futebol profissional

Gestão e Contabilidade



Candidatura: 50€
Propina: 3.600€
Sociedades desportivas e Parceiros: desconto de 10%
Pronto pagamento: desconto de 5%
a) Pagamento em 3 prestações (outubro, janeiro, abril) no valor unitário de: 1.200€
b) Pagamento integral até 5 de outubro terá um desconto de 5% 
c) Os candidatos serão sujeitos a um processo de seriação cujo critério está definido 
pela ordem referida no item “DESTINATÁRIOS”

APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS:
O programa de Pós-Graduação em Organização e Gestão no Futebol Profissional permite obter num ano 
letivo conhecimentos ímpares no que respeita às competições profissionais.
O programa de Pós-Graduação permite ao formando adquirir uma visão única da organização dos 
campeonatos profissionais de futebol, o domínio dos quadros e instrumentos jurídicos fundamentais e a 
interdisciplinaridade da gestão associada à competição e às sociedades desportivas. 
A parceria entre a Liga Portugal e a Universidade Católica permitirá ao estudante a obtenção de um 
know-how que nenhuma outra entidade ou universidade poderá facultar.            

DESTINATÁRIOS:
• Colaboradores de sociedades desportivas que pretendam desenvolver as suas competências e ca-
pacidade de planeamento e estruturação das operações das competições profissionais;
• Colaboradores e Parceiros da LPFP que pretendam adquirir conhecimentos técnicos à altura dos de-
safios que se colocam às organizações do futebol, promovendo uma visão mais ampla e integrada das 
competições profissionais;
• Estudantes que queiram descobrir o mercado de trabalho das sociedades desportivas obtendo a for-
mação ideal para o exercício de funções de alta responsabilidade nas estruturas das competições profis-
sionais (só admitidos licenciados);
• Grau de Pós Graduado da UCP será conferido aos Licenciados submetidos a exame final, desde que 
com frequência a 90% aulas de cada módulo;
• Certificado de frequência no curso será atribuído aos não licenciados desde que assistam a 90% das 
aulas de cada módulo;

CANDIDATURAS:
I. Colaboradores das Sociedade Desportivas: licenciados (obtenção do grau de pós-graduado) 
ou titulares de curso secundário (obtenção de diploma de frequência) – entre os dias 1 e 30 
de setembro;
II. Colaboradores e Parceiros da LPFP: licenciados (obtenção do grau de pós-graduado)
 – entre os dias 12 e 30 de setembro;
III. Público em geral: licenciados (obtenção do grau de pós-graduado) 
– entre os dias 19 e 30 de setembro.

LIMITE MÁXIMO DE VAGAS:
O curso terá o mínimo de 20 formandos e máximo de 40.



PLANO DE ESTUDOS: 
Organização das competições profissionais (20 horas) 
I. Definição e enquadramento das competições profissionais
II. Licenciamento de sociedades desportivas para participação nas competições 
profissionais
III. Organização e gestão das competições profissionais

1. CALENDÁRIO DESPORTIVO [LPFP]
 a) Enquadramento
 b) Planeamento do calendário desportivo

2. LICENCIAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS [LPFP]
 a) Enquadramento 
 b) Gestão das instalações desportivas
 c) Condições técnicas e de segurança nos estádios

3. ORGANIZAÇÃO DE JOGOS [LPFP]
 a) Requisitos a cumprir antes, durante e após cada jornada
 b) Gestão da marcação de jogos
 c) Reunião preparatória de jogo
 d) Funções e responsabilidades dos Diretores de Campo, 
 Segurança e Imprensa

4. DELEGACIAS [LPFP]
 a) Recrutamento, seleção e formação
 b) Organização e gestão das delegacias ao longo da época
 c) Principais atividades e responsabilidades dos Delegados 
 da Liga

5. OFICIAL DE LIGAÇÃO AOS ADEPTOS [LPFP]
 a) Definição e enquadramento
 b) Deveres e obrigações

6. INTERLIGAÇÃO COM OUTROS AGENTES E ORGANIZAÇÕES:
CLUBES, AUTORIDADES, AGENTES DE ARBITRAGEM E OUTROS [LPFP]

7. IMPACTO E APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS [LPFP] 
 a) Tecnologia aplicada à gestão de Clubes
 b) Tecnologias aplicadas ao scouting 
 c) Tecnologias aplicadas à análise de jogo
 d) Novas tecnologias aplicadas à Arbitragem
 e) e-liga



PLANO DE ESTUDOS: 
Marketing e comunicação (20 horas)  
I. Modelo de Marketing
II. Marketing Insights

1. INSIGHTS DOS CONSUMIDORES [Ana Côrte-Real/Rogério Canhoto]
 a) Unidade de Tomada de Decisão
 b) Processo de Decisão
 c) Tipo de necessidades 
 d) Modelo Multi Atributo-Customer Value 

2. INSIGHTS DA EMPRESA [Ana Côrte-Real/Rogério Canhoto]
 a) SWOT Estratégica

3. INSIGHTS DOS CONCORRENTES [Ana Côrte-Real/Rogério Canhoto]

4. SEGMENTAÇÃO [Ana Côrte-Real/Rogério Canhoto]
 a) Macro-segmentação
 b) Micro-segmentação 

III. Estratégia de Marketing

1. POSICIONAMENTO [Ana Côrte-Real/Rogério Canhoto]
 a) Definição da plataforma de posicionamento

2. CRIAÇÃO DE VALOR [Ana Côrte-Real/Rogério Canhoto]
 a) Marketing Mix 
  i. Marca| Produto 
  ii. Preço
  iii. Comunicação 
  iv. Distribuição
  v. Processos
  vi. Evidência Física
  vii. Pessoas 

3- BLENDED MARKETING - O DIGITAL [Ana Côrte-Real/Rogério Canhoto]



PLANO DE ESTUDOS: 
Enquadramento jurídico (40 Horas)
1. CLUBES E SOCIEDADES DESPORTIVAS (SAD E SDUQ) [Maria de Fátima Ribeiro] 

2. A COMERCIALIZAÇÃO DO DESPORTO
 a) Direitos de propriedade intelectual [Nuno Sousa e Silva] 
 b) Apostas desportivas (incl. apostas online) [Diogo Guia]
 c) Direitos de transmissão televisiva (incl. propriedade 
 dos conteúdos) [Evaristo Mendes] 

3. JUSTIÇA DESPORTIVA (Armando Triunfante) 
 a) Tribunal Arbitral do Desporto
 b) Regulamentos da LPFP (Competições/Arbitragem/Disciplinar) 
 [LPFP]

4. ÉTICA DESPORTIVA
 a) Disciplina desportiva (regulamentação nacional, 
 da UEFA e da FIFA) [José Meirim]
 b) Lei antidopagem no desporto profissional 
 – ADOP [Damião da Cunha] 
 c) Corrupção no desporto profissional [Germano Marques da Silva] 

5. RELAÇÃO LABORAL DESPORTIVA [Júlio Gomes/Leal Amado] 
 a) Contrato de trabalho do praticante desportivo: CCT 
 dos jogadores profissionais de futebol [Júlio Gomes]
 b) Contratação e transferência de jogadores de futebol 
 (incl. fundos de investimento no futebol profissional) [Leal Amado]
 c) Contrato de trabalho dos treinadores de futebol: CCT 
 dos treinadores de futebol [Leal Amado]
 d) A condição jurídica dos Árbitros de futebol [Leal Amado]

6. ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADES NAS SOCIEDADES DESPORTIVAS 
[Maria de Fátima Ribeiro] 
 a) Deveres dos membros dos órgãos de administração 
 e de fiscalização (incl. na crise da empresa)
 b) Responsabilidade dos membros dos órgãos de administração 
 (incl. gestores de facto) e de fiscalização (incl. na insolvência)
 c) Responsabilidade do sócio controlador e do sócio único 
 das sociedades desportivas 
 



PLANO DE ESTUDOS: 
Gestão e Contabilidade (40 horas)

1. COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
[Camilo Valverde/Rui Lourenço] 
 a) Desafios da gestão de pessoas
 b) Liderança de equipas de trabalho
 c) Motivação, incentivos e satisfação
 d) Liderança e condução da mudança

2. COMPREENSÃO DO NEGÓCIO 
[João Meneses] 
 a) Modelo de negócio
 b) Propósito estratégico (missão, visão, valores)

3. CONTABILIDADE E FINANÇAS EMPRESARIAIS
[Luísa Anacoreta/André Vasconcelos]
 a) O sistema de informação contabilística
 b) Análise Financeira
  i. Interpretação das principais demonstrações 
  financeiras
  ii. Medidas de performance financeira 

4.  CONTABILIDADE E CONTROLO DE GESTÃO 
[Luís Pacheco/André Vasconcelos] 
 a) Conceitos e sistemas de custeio 
 (produtos e serviços) 
 b) Orçamentação (elaboração e execução)
 c) Centros de decisão e responsabilidade contabilística


