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sobre a formação
fundamentação
A nossa região é particularmente ligada ao desporto. São inúmeras
as possibilidades que se oferecem a qualquer jovem (ou menos jovem)
que pretenda iniciar-se na prática desportiva. Dos desportos aquáticos,
como a vela, o remo, o windsurf, o surf ou bodyboard, aos desportos
coletivos com muito peso a nível regional e nacional, como o basquetebol,
o andebol, o hóquei em patins, o ciclismo, o atletismo e o inevitável
futebol. Até o golfe e a equitação já têm alguma expressão regional.
Acresce que os jovens atletas de hoje serão os profissionais de amanhã,
mas, também, os técnicos e os dirigentes do futuro.
O desporto é já, atualmente, uma atividade económica relevante, com
consumidores muito específicos, e uma força mobilizadora de massas.
Com este curso, a UNAVE pretende preencher uma lacuna existente na
oferta formativa nesta área específica do marketing. Queremos formar
profissionais dotados das ferramentas, das técnicas e das competências
necessárias para alcançarem o sucesso neste “mundo” por definição
extremamente competitivo.

objetivos gerais
O curso de Marketing Desportivo foi pensado e estruturado por forma a
conciliar, de uma forma sustentada, os conhecimentos teóricos e técnicos
do marketing com uma especialização na vertente desportiva e todo o
ambiente que a rodeia.
Pretende-se desenvolver nos formandos competências sólidas ao nível
da organização e gestão de eventos desportivos, comportamento do
consumidor, novas tendências de marketing e marketing digital aplicado ao
desporto, redes sociais e gestão de instalações desportivas, por exemplo,
sempre com o foco na comunicação, em abordagem criativas e em
processos mensuráveis.

objetivos específicos
- Analisar e criticar a realidade das organizações desportivas;
- Interpretar os indicadores de leitura do mercado desportivo;
- Diagnosticar problemas e propor soluções de marketing específicas;
- Criar, planear e organizar eventos desportivos;
- Construir e implementar planos estratégicos para os clubes e/ou
associações desportivas;
- Perceber e antecipar as tendências do marketing desportivo.
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programa

UNIDADES DE FORMAÇÃO

FORMADORES

ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO DE MARKETING

Tiago Madureira

8h

O CONSUMIDOR DESPORTIVO

Nuno Santos

8h

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS

André Calisto

8h

MARKETING DIGITAL APLICADO AO DESPORTO

Paulo Almeida

8h

GESTÃO DE CARREIRAS DESPORTIVAS

Diogo Madail

8h

GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Rodrigo Sousa

8h

GESTÃO DE PATROCÍNIOS E ATIVAÇÃO DE MARCAS

Cláudio Couto

8h

FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTAL NO DESPORTO

Tomaz Morais

8h

RELAÇÃO COM OS MEDIA

Marco Carvalho

8h

AS MARCAS E OPORTUNIDADES NA ERA DIGITAL

Elena Lombardia

8h

NOVAS TENDÊNCIAS DO MARKETING

Luís Madureira

8h

PLANO DE MARKETING DESPORTIVO

Diogo Madail e Fernando Costa
TOTAL

HORAS

PVP.: 1.560,00€*

16h
104H

*Early bird discount de 20% para inscrições efetivas (pagas) até um mês antes do início
da formação

métodos pedagógicos
O curso privilegia o método expositivo, que será completado com
a análise de exemplos práticos, promovendo, assim, a partilha de
conhecimentos e a troca de experiências entre formadores e formandos.
Alguns módulos poderão incluir visitas a clubes, instalações ou eventos
desportivos, por forma a familiarizar os formandos com a realidade em
estudo. Nalguns módulos poderá haver seminários ou workshops, com
convidados de mérito reconhecido na área do desporto.
avaliação
A avaliação da aprendizagem será feita em contexto de sala de aula,
em função da participação dos formandos, da realização de testes e/ou
trabalhos práticos, e prevê a apresentação e defesa de um trabalho de
fim de curso, preferencialmente um plano de marketing desportivo que
possa ser aplicado na instituição/organização de origem do formando.

CALENDÁRIO

CERTIFICAÇÃO

data a definir

DGERT—Direção Geral do Emprego
e das Relações de Trabalho
ATRIBUIÇÃO DE 10 ECTS

20% DESCONTO
para inscrições efetivas (pagas) até
um (1) mês antes do início da formação

INFORMAÇÕES
José Carlos Maximino
josecmaximino@ua.pt
tlf.: 234 370 833 / 96 347 22 10
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conteúdos / cronograma
ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO DE MARKETING [8H]

FORMADORES

Neste módulo procurar-se-á identificar o nosso target e definir
uma estratégia consoante os nossos objetivos, tendo por fim
estruturar um plano de marketing aplicado ao desporto.
Serão apresentados casos práticos de aplicação à captação
de fãs, adeptos, sócios e/ou praticantes.
Outros temas: produção de conteúdos, canais, bench-marking
e monitorização.

Tiago Madureira

O CONSUMIDOR DESPORTIVO [8H]
No Marketing Desportivo devemos encarar o consumidor
sob dois pontos de vista. O Consumidor-espectador
e o Consumidor-praticante. Neste módulo far-se-á a
abordagem destas duas vertentes, sublinhando as
especificidades e as características que diferenciam este
consumidor do consumidor de outras áreas ou produtos.
São dados mensuráveis que podem ser analisados
conforme os objetivos de cada acção ou projecto.

Nuno Santos

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS [8H]
Conceção, planeamento e execução de eventos desportivos.
Reconhecimento de oportunidades e criação de projetos
chave-na-mão.
Exploração de exemplos consoante a dimensão do evento
e a quem se destina.
Estratégias e técnicas para diferentes target.

André Calisto

MARKETING DIGITAL APLICADO AO DESPORTO [8H]
Websites, social media, apps e gestão de conteúdos para
o desporto.
As oportunidades da era digital na captação de leads
(adeptos, sócios, praticantes). Contexto, relevância, timing,
paixão e oportunidades. Controlo de métricas.

Diogo Madail

GESTÃO DE CARREIRAS DESPORTIVAS [8H]
As carreiras desportivas, na alta competição, são curtas,
pelo que há que tirar todo o proveito e o máximo rendimento
possível.
Que caminhos seguir, as várias opções que surgem ao longo
da carreira, objetivos e estratégias.
Como gerir o presente e preparar o futuro.

Tomaz Morais

DIA / MÊS

HORÁRIO
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GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS [8H]

FORMADORES

Como gerir e explorar uma instalação desportiva: estádios,
pavilhões, complexos desportivos, piscinas, ginásios e health-club. Como rentabilizar o negócio.

Paulo Almeida

GESTÃO DE PATROCÍNIOS E ATIVAÇÃO DE MARCAS [8H]
Os patrocínios são o “motor” dos clubes e dos eventos
desportivos. São os parceiros que ajudam e criam a base para
o sucesso. Saber captar e gerir essa relação é fundamental.
Despertar as marcas para o retorno do investimento realizado,
para as potencialidades de um determinado clube ou evento
e como ativar esse patrocínio.

Elena Lombardia

FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTAL NO DESPORTO [8H]
Nenhum negócio é viável sem conhecimentos de finanças
e de como gerir um orçamento.

Cláudio Couto

RELAÇÃO COM OS MEDIA [8H]
É fundamental, em qualquer clube, associação, federação
ou autarquia, ter uma boa relação com os media. Muitas
vezes depende desse factor o sucesso ou não de um evento
desportivo ou de uma ação específica.
Na era das novas tecnologias, é essencial sabermos lidar com
todos os canais de comunicação, digitais ou não.

Marco Carvalho

AS MARCAS E OPORTUNIDADES NA ERA DIGITAL [8H]
As oportunidades das marcas no desporto.
Os meios digitais para a realização de mais-valias, para
captação de novos consumidores, reforçar laços e criar valor.

Rodrigo Sousa

NOVAS TENDÊNCIAS DO MARKETING [8H]
A constante evolução do consumidor, dos meios disponíveis
e da tecnologia. Oportunidades para gerar leads e negócios.
O presente e o futuro do marketing desportivo.

Luis Madureira

PLANO DE MARKETING DESPORTIVO [16H]
Aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso
na realização de um trabalho final: um plano de marketing
desportivo, em todas as suas vertentes.

Diogo Madail
Fernando Costa

DIA / MÊS

HORÁRIO

5 › Curso de formação Marketing Desportivo
2017/18

coordenação e equipa de formadores
José Albergaria
Professor no ISCA-UA, é, também, diretor do Centro de Investigação em Marketing e Análise de
Dados e do Centro de Sondagens da Universidade de Aveiro (CIMAD), recentemente credenciado
pela ERC. Foi docente no IPAM e fundador da empresa de estudos de mercado EUROTEST.
Chefiou vários projetos internacionais e integrou a ESOMAR - European Society for Opinion
and Marketing Research Organization.
Formadores:

Nuno Santos

Marco Carvalho

Rio Ave FC

Rio Ave FC

Tiago Madureira

Elena Lombardia

Consultor Marketing Desportivo

Playmakers

Paulo Almeida

Luís Madureira

ex-gestor EMA

Uberbrands

Rodrigo Sousa

Diogo Madail

Samsung

Consultor Marketing Desportivo

Cláudio Costa

André Calisto

SC Braga

Comunicação e Eventos UA

Tomaz Morais

Fernando Costa

ex-selecionador rugby

ISCA-UA
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a unave
A UNAVE–Associação para a Formação Profissional e Investigação da
Universidade de Aveiro (UA), é, desde 1986, a unidade de interface da
Universidade de Aveiro com a sociedade para a aprendizagem ao longo
da vida (university lifelong learning).
Presente no mercado da formação contínua vai para três décadas,
a UNAVE concebe, realiza e gere ações de formação de nível universitário
ajustadas e flexíveis, em linha com as necessidades das pessoas e das
organizações, que assentam na excelência do ensino da Universidade
de Aveiro e beneficiam do diálogo permanente com as empresas
e suas associações, com grupos profissionais e outros movimentos
da sociedade civil, tanto no país como no estrangeiro.
A UNAVE visa contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional
através da valorização profissional, técnica e cultural das pessoas e das
organizações em geral, seguindo a política e os princípios orientadores
definidos na missão da Universidade de Aveiro para a formação ao longo
da vida:

“Criar conhecimento, expandir o acesso ao saber em benefício
das pessoas e da sociedade, através da investigação, do ensino
e da cooperação; assumir um projeto de formação global do indivíduo;
ser ator na construção de um espaço europeu de investigação
e educação, e de um modelo de desenvolvimento regional assente
na inovação e no conhecimento científico e tecnológico.”

Adquira um conjunto de estratégias
e competências de uso imediato
que acrescentarão eficácia
e produtividade ao seu trabalho.
Amplie a sua rede de contactos,
identifique potenciais parceiros,
rasgue novos horizontes!

Valoriza-te:
vem, vive e volta.

Potenciamos talentos,
atualizamos conhecimentos,
partilhamos boas práticas!

media partner:

UNAVE—Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro
edifício 1 . campus universitário de santiago . 3810-193 Aveiro
www.unave.pt | unave.formacao@ua.pt

