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28 de abril, 15h45-16h30 [U. Minho, CPII, Sala 103]  
 Os Treinadores de Desporto e o Direito 

 

 
Sinopse da conferência: 
Será objetivo desta conferência sublinhar alguns dos temas mais relevantes da dimensão jurídica aplicada ao 
fenómeno desportivo, com enfoque particular na atividade de treinador de desporto. (…) 
 

Alexandre Miguel Mestre 
 Consultor na Abreu Advogados 
 Docente de Direito do Desporto 

 
 

28 de abril, 15h45-16h30 [U. Minho, CPII, Sala 103]  
 Vigilância ambiental e epidemiológica em piscinas 

  
Sinopse da conferência: 
Pretende-se com esta conferência evidenciar as principais orientações de vigilância sanitária em piscinas, 
baseadas no mais recente conhecimento técnico e científico relativo ao impacto ambiental e na saúde 
humana. Será enfocada a necessidade de garantia de qualidade da água, de segurança das infraestruturas e 
da correta informação aos utentes e demais entidades competentes. 
(…) 
 

José Manuel da Rocha Nogueira 
 Responsável pela Área Funcional de Vigilância Epidemiológica no departamento de saúde pública da Administração Regional de Saúde do Norte I.P. 

 
 

28 de abril, 15h45-16h30 [U. Minho, CPII, Sala 103]  
 A gestão de pequenos clubes no desenvolvimento desportivo 

 

 
Sinopse da conferência: 
A maioria dos clubes que constituem o core das Associações Regionais e a FPN são pequenos na sua dimensão 
e estrutura. De uma maneira geral, clubes maiores, têm melhor estrutura organizativa, mais experiência, staff 
mais competente, melhores infra-estruturas, etc. Esta apresentação vai colocar a tónica nos aspetos 
organizativos gerais e conhecidos da teoria das organizações e mostrar como uma estratégia cuidada e 
perspicaz pode impactar positivamente as condições de trabalho de treinadores e desportistas, melhorando a 
sua eficiência e sobretudo os resultados desportivos e sociais que por eles são impactados. 

Pedro Guedes de Carvalho 
 Doutorando em Economia 
 Presidente do International Society for Comparative Physical Education and Sports (ISCPES) 
 Docente e coordenador dos Cursos de Gestão do Desporto do ISMAI 

 
 

28 de abril, 18h15-19h00 [U. Minho, CPII, Sala 103]  
 Mesa redonda: O dirigente desportivo - parte da solução e não do problema 
 

 
Sinopse da mesa redonda: 
Para esta mesa redonda colocamos como objetivo sublinhar as principais dificuldades/limitações do dirigismo desportivo na natação e apontar 
estratégias de resolução tendo em perspetiva o desenvolvimento futuro da natação portuguesa. Para o efeito, convidamos uma especialista 
na área das organizações desportivas (Professor Pedro Guedes de Carvalho) para moderar o debate entre três intervenientes que representem 
níveis de atuação diferenciados: no clube, na associação territorial e no plano nacional. 
 

PRELECTORES 
[direção técnica & gestão desportiva] 
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Pedro Cruz Fernando Parente António J. Silva  

 Presidente da Associação de Natação do 
Minho  

 Diretor desportivo dos Serviços de Ação 
Social da Universidade do Minho   

 Vice-Presidente do Sporting Clube de Braga 
 Assessor no Comité Executivo da 

Federação Internacional do Desporto 
Universitário (FISU) 

 Membro do Comité Executivo da 
Associação Europeia de Desporto 
Universitário (EUSA) 

 Presidente da Federação Portuguesa de 
Natação 

 Professor Catedrático na Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 

 Membro do Conselho Nacional Educação 
 Membro do Conselho Nacional Desporto 
 
 

 

 
 

29 de abril, 9h30-11h00 [U. Minho, CPII, Sala 103]  
 IV Encontro nacional de escolas de natação certificadas FPN 

 

 
Sinopse da conferência: 
O programa de certificação técnico-pedagógica das escolas de natação FPN visa o “reconhecimento da 
excelência na qualidade dos serviços prestados, bem como a melhoria do panorama nacional do ensino da 
natação (FPN, 2016/2017). O “Encontro Nacional de Escolas de Natação Certificadas FPN” tem por objetivo 
a partilha de boas práticas entre as escolas de natação com chancela FPN. A APTN, enquanto entidade parceira 
deste programa, promove anualmente esta reunião de trabalho durante o seu congresso anual. 
 

Pedro Mortágua Soares 
 Doutorando em Ciências do Desporto – Gestão do Desporto (UTAD) 
 Colaborador da FPN para o programa Portugal a Nadar 
 Coordenador Programa Município Amigo do Desporto 
 Presidente da Assembleia Geral da APTN 

 
 

29 de abril, 11h15-12h00 [U. Minho, CPII, Sala 103]  
 Mesa redonda: Saltos para a água 2.0 
 

 
Sinopse da mesa redonda: 
Mais de uma década volvida desde a suspensão da disciplina de saltos para a água, a FPN assinou recentemente um protocolo com a ASSAPO 
de delegação de competência para implementar o programa nacional de saltos para água. É objetivo desta mesa redonda, moderada pelo 
presidente da APTN (Professor Aldo Matos da Costa), compreender a natureza deste programa, em particular as medidas de revitalização, de 
organização e de desenvolvimento desta disciplina olímpica em Portugal. 
 
 

   
Nuno Cordes Aniceto Amílcar Teixeira Miguel Moreira  

 Presidente da Direção da ASSAPO 
 Gestor de Desporto e Economista 
 Treinador de Ginástica 

 Psicólogo e Treinador de Ginástica e de 
Saltos, antigo saltador 

 Doutorado em Ciências do Desporto e 
Docente na FMH 

 Ex-DTN de Saltos para água (FPN) 
 

 


