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Nome da Ação: Workshop de Recrutamento: Treinadores de Futebol (China)
Data: 28/08/2017 (Porto) | 30/08/2017 (Lisboa)
Horário: 09:30 – 18:30
Nº de Horas: 8
Preço: 90€
Informações: http://ilutd.ulusofona.pt /futebol.ilutd@ulusofona.pt | 932584750
O Mercado Chinês é um mundo de oportunidades. O Futebol não é exceção.
O projeto Winning League – Figo Football Academy é um bom exemplo do
potencial que o futebol chinês representa.
Contando atualmente com escolas de futebol em 8 cidades chinesas, o
projeta procura recrutar 8 novos treinadores portugueses para colocação
imediata neste país!
Por isso mesmo, promove esta ação de formação, em Lisboa e no Porto, que
pretende apresentar o projeto, as suas particularidades e a metodologia
utilizada tendo em vista a escolha daqueles com o perfil mais adequado às
funções a desempenhar.
De todos os treinadores participantes nestas ações, serão escolhidos os 10 com
o melhor desempenho para uma 2ª fase de entrevista! Destes, serão escolhidos
8, caso reunam os requisitos e perfil desejados, para rumar à China e integrar
uma das escolas Winning League – Figo Football Academy!
Os restantes entrarão na base de dados de recrutamento para integração no
projeto mais tarde.
Formadores:



Joaquim Rolão Preto (Diretor Técnico: Figo Football Academy)
Mário Parreira (Coordenador Técnico: Figo Football Academy)

Pré-requisitos:





Grau Académico de Licenciatura (preferencialmente na área de
Desporto)
Mínimo de 2 anos de experiência como treinador
Treinadores de Futebol certificados com grau I ou superior
Domínio básico da língua inglesa
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Programa:








O projeto Figo Football Academy – China
o O contexto
o Funcionamento
o Desafios
o Projetos especiais
O Treinador Figo Football Academy
o Perfil
o Competências
o Tarefas
Metodologia de Treino
o Grupos Etários
o Exercícios tipo
o Software de apoio
Avaliação
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