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No âmbito da nossa intervenção junto dos diversos stakeholders ao serviço do Desporto 
e inserido dentro daquilo que são os valores e princípios do programa YOUR FUTURE, va-
mos por em prática, com o apoio da autarquia de Portimão, Cidade Europeia do Desporto 
de 2019, um evento associado ao dia 6 de Abril, data decretada pela Assembleia Geral da 
ONU como o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e Paz (International 
Day of Sport for Development and Peace IDSDP). 

YOUR FUTURE
PORTIMÃO´19
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https://www.april6.org/en/

6 de ABRIL
Dia Internacional do Desporto  
para o Desenvolvimento e a Paz

#WhiteCard
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YOUR FUTURE
PORTIMÃO´19

Conferência

Workshops

Jantar Oficial 

Jogo Solidário

#WhiteCard

YOURFUTURE
PORTIMÃO´19

CONCEITO
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•  O Desporto e a Paz 

•  Desenvolvimento do Atleta a Longo Prazo

•  A importância do desporto escolar e universitá-
rio para a formação do (ex) atleta

•  A importância do Jornalismo para o desenvol-
vimento do Desporto na vertente dos valores e 
das boas práticas 

•  Direito Desportivo na perspectiva dos atletas 

•  O Valor das Marcas no Desporto 

•  A Arbitragem na promoção dos bons valores 
desportivos

YOURFUTURE
PORTIMÃO´19

CONFERÊNCIA

•  Boa Governança

•  A multidisciplinaridade do Desporto na forma-
ção de pessoas

•  A responsabilidade social no Desporto

•  Desporto no feminino

•  Papel do treinador na formação e na fase adulta 

•   A “venda” dos sonhos

•  A importância dos (ex) atletas para pôr em  
prática os bons valores do desporto 

•   A transição de carreira do atleta 

•  Conferência sobre temáticas relacionadas com a causa do 6 de Abril e do programa 
YOUR FUTURE com palestrantes convidados para debater diversos temas:
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YOURFUTURE
PORTIMÃO´19

WORKSHOPS

•  Divididos em dois grandes temas, teremos Workshops relacionados com a área da 
SAÚDE e da BOA GOVERNANÇA onde iremos discutir temas relacionados com diver-
sas áreas, entre as quais:

•  Fisioterapia

•  Nutrição

•  Psicologia

•  Medicina Desportiva

•  Gestão Desportiva

•  Marketing Desportivo

•  Comunicação / Jornalismo

•  Direito Desportivo
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YOURFUTURE
PORTIMÃO´19

JANTAR OFICIAL

JOGO SOLIDÁRIO

Jantar oficial do evento com a presença de convidados especiais 

Jogo de futebol com o objectivo de promover as boas práticas do Desporto e sensibilizar para a 
transição de carreira com todos os lucros a reverter para o apoio aos atletas a ingressar nos seus 
programas de transição 
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YOURFUTURE
PORTIMÃO´19

WHITECARD

O #WhiteCard é uma campanha digital promovida pela 
Peace and Sport.

Queremos associar-nos demonstrando o nosso apoio ao 
desporto segurando um cartão branco, como um árbitro 
num recinto desportivo. Iremos promover esta iniciativa 
em todos os eventos e pedir a todos que se envolvam 
nesta causa partilhando as fotografias nas redes so-
ciais com as hashtags:

#WhiteCard 
#IDSDP2019 
#YourFuture 
#Portimão2019
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YOURFUTURE
PORTIMÃO´19

PROGRAMA
5 DE ABRIL

*  Os temas e horários apresentados estão sujeitos a alteração e apenas deve ser  
considerada a versão final quando publicada pela Sports Embassy com essa referência.

CONGRESSO

15:00 – Acreditação e Boas-Vindas

15:50 – O Desporto e a Paz

16:15 – Capital Europeia do Desporto – e agora?

16:35 – Boa Governança

17:00 – A responsabilidade social no Desporto 
A Common Goal e o trabalho realizado na comunidade  

 do Futebol

17:25 – Coffee-Break

17:45 – O Direito Desportivo na visão dos atletas 

18:10 – O valor das marcas no Desporto 

18:35 – A arbitragem na promoção dos bons valores desportivos 

19:00 –  A importância do Jornalismo para o desenvolvimento do 
Desporto na vertente dos valores e das boas práticas

19:25 – Encerramento 

20:00 – Jantar oficial 
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YOURFUTURE
PORTIMÃO´19

PROGRAMA

09:00 – Recepção dos participantes

10:00 – A multidisciplinaridade do Desporto na Formação  
 de Pessoas

10:35 –  A importância do Desporto Escolar e Universitário para a 
formação do atleta e do praticante

11:10 – Desenvolvimento do Atleta a Longo Prazo

11:45 – Coffee-Break

12:00 – Papel do Treinador na Formação e na fase adulta

12:35 – A “venda” dos sonhos

13:00 – Almoço

14:30 – Desporto no Feminino

15:05 –  A importância dos projectos dos atletas para pôr em prática 
os bons valores do Desporto

15:40 – A transição de carreira do atleta

16:05 –   Encerramento 

16:30 – Lanche-Convívio de Networking entre os participantes

18:00 – Encerramento do Congresso

20:30 – Jogo Solidário

*  Os temas e horários apresentados estão sujeitos a alteração e apenas deve ser  
considerada a versão final quando publicada pela Sports Embassy com essa referência.

6 DE ABRIL

CONGRESSO
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*  Os temas e horários apresentados estão sujeitos a alteração e apenas deve ser  
considerada a versão final quando publicada pela Sports Embassy com essa referência.
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SAÚDE: A importância do modelo integrado como contributo para um percur-
so saudável do atleta

Medicina Desportiva

�O�acompanhamento�médico�do�ex-atleta,�casos�práticos�de�lesões�específi-
cas e outras reflexões

Fisioterapia 

O�que�é�a�fisioterapia�desportiva,�a�relação�entre�o�fisioterapeuta�e�o�atleta,�a�
fisioterapia�como�forma�de�prevenção�da�lesão�e�qual�o�papel�do�fisioterapeu-
ta�na�prática�desportiva�quando�ocorrem�situações�de�trauma,�emergência�
médica�ou�são�necessários�primeiros�socorros

Condicionamento físico 

O�papel�do�preparador�físico�na�prevenção�das�lesões�e�na�recuperação�das�
mesmas,�como�conciliar�o�trabalho�do�preparador�físico�com�a�prescrição�do�
treino técnico-táctico, o treino isométrico, a multidisciplinaridade do treino e a 
conciliação�com�a�especialização�

Psicologia

A�transição�de�carreira�do�atleta,�a�preparação�do�jovem�para�a�carreira�de�
atleta,�o�papel�dos�pais�no�percurso�desportivo�das�crianças�e�jovens�e�o�que�
ter�em�conta�na�relação�entre�psicólogo�e�atleta

Nutrição

Os�perigos�da�dieta�do�atleta�de�alta�competição,�a�suplementação�do�jovem�
atleta,�nutrição�em�desportos�de�combate�e�a�relação�entre�Nutricionista�e�
Atleta

CONGRESSO
YOURFUTURE
PORTIMÃO´19
WORKSHOPS 
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BOA GOVERNANÇA:�A�importância�do�modelo�de�gestão�integrado�para�o�
sucesso�das�organizações�desportivas�

Gestão e Marketing Desportivo

O�que�é�a�boa�governança�e�como�implementar,�qual�a�visão�das�empresas�
que�apostam�no�Desporto�e�como�o�fazem,�como�construir�uma�marca�des-
portiva�no�mundo�corporativo,�a�activação�no�Desporto�feita�em�Portugal�e�
no�resto�do�Mundo,�a�transformação�digital�no�mundo�desportivo

Comunicação / Jornalismo

O�que�acontece�quando�a�comunicação�não�faz�o�seu�papel,�a�diferença�entre�
comunicação�e�jornalismo,�o�jornalismo�desportivo�e�as�fake�news,�o�que�é�
ser�jornalista�desportivo�em�Portugal�e�a�importância�da�comunicação�para�a�
gestão�desportiva�integrada�

YOURFUTURE
PORTIMÃO´19
WORKSHOPS

CONGRESSO

Direito Desportivo

Prós�e�contras�de�ser�atleta�profissional�em�Portugal,�as�vantagens�de�patroci-
nar�o�Desporto�em�Portugal,�o�Direito�Desportivo�enquanto�especialização�na�
área�do�Direito,�o�que�falta�regulamentar�em�Portugal�para�que�a�legislação�vá�
ao encontro das reais necessidades do Desporto e dos Atletas

Tecnologia no Desporto

Casos práticos de empresas portuguesas de sucesso

*  Os temas e horários apresentados estão sujeitos a alteração e apenas deve ser  
considerada a versão final quando publicada pela Sports Embassy com essa referência.
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