Columbofilia Promoveu Formação de Dirigentes Desportivos
A Federação Portuguesa de Columbofilia, consciente do importante papel
desempenhado pelas colectividades e associações columbófilas no
desenvolvimento e consolidação da modalidade, e atenta às
necessidades latentes nesta área, promoveu um Programa de Formação
de Dirigentes Desportivos no passado dia 01 de Dezembro de 2010,
dirigido especialmente aos Dirigentes Desportivos das Associações
(Centro/Norte)
Este programa de formação surgiu no âmbito de uma estratégia e uma aposta,
na valorização de recursos humanos ao nível dos dirigentes desportivos.
Os objectivos deste programa de formação foram especialmente dirigidos nesta
fase aos dirigentes das Associações Distritais e, numa segunda fase, aos
dirigentes das colectividades.
Estas acções visam o desenvolvimento de competências de gestão, potenciar
a capacidade de cada um em preparar e
conduzir o desenvolvimento organizacional, no
âmbito de uma intervenção eficaz e orientada
para a comunidade.
A abertura e encerramento da acção, foi
realizada pelo Presidente da FPC, Dr. José
Tereso.
De seguida foram apresentados os seguintes
temas:
“Estatuto do Dirigente Desportivo e seu enquadramento legal ”,
“Liderança”, “Preparação de reuniões”, “Comunicação”, “O processo
desportivo e o processo disciplinar”, “Orçamentação e Fiscalidade” tendo
como Prelectores o Dr. Joaquim Lopes (Director de Serviços da FPC), Dra.
Paula Fernando (Consultora Jurídica da FPC), Dr. Pedro Ribeiro (Grupo RTP),
a Dra. Ana Oliveira (Agencia comunicação “Ideias Concertadas”) e o Dr.
Euclides Carreira (ROC da FPC).
Estes temas proporcionaram um amplo
debate e intervenções múltiplas por parte
dos dirigentes confirmando assim, uma
importante troca de experiências e
enriquecimento dos seus conhecimentos.
Lamentavelmente, a 2ª acção de
formação que estava prevista para o dia 8
de Dezembro destinada a dirigentes
desportivos das associações (Centro/Sul) de Évora, Faro, Lisboa, Portalegre,
Santarém e de Setúbal, foi cancelada, devido ao insuficiente número de
inscrições recebidas pela FPC. Na data limite de inscrição contava-se apenas
com confirmações de 6 dirigentes (Beja e Évora).
A FPC vai alargar este programa de formação em 2011, de forma
descentralizada, aos dirigentes desportivos das colectividades.

Programa
Recepção dos Participantes: 09.00 – 09.15 h
Horário
Inicio - Fim

Módulos / Temas
Abertura da Acção

09.15

09.30

1

Estatuto do dirigente desportivo e seu
enquadramento legal

09.30

10.00

2

Liderança

10.00

10.45

3

Reunião: Um instrumento de gestão

10.45

11.15

Debate módulos 1 a 3

11.15

11.45

Prelector
Presidente FPC
Paula Fernando
Consultora Jurídica FPC

Joaquim Lopes
Director de Serviços FPC

Paula Fernando
Joaquim Lopes

Pausa para café 15 m
4

Gestão da Comunicação

12.00

12.45

Debate módulo 4

12.45

13.00

Ana Oliveira
Pedro Ribeiro

Almoço 13.00 - 14.30 h
5

Regulamentação
- O processo desportivo
- O processo disciplinar

14.30

Debate módulo 5

15.30

15.30

Paula Fernando
Consultora Jurídica FPC

16.00

Pausa para café 15 m
6

Orçamentação e Fiscalidade

16.15

17.45

Debate módulo 6

17.45

18.15

Entrega de Diplomas
Encerramento da Acção

18.15

18.30

Dr. Euclides Carreira
(ROC – FPC)

Presidente da FPC

