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I FUTEBOL

Federação apresenta
Portugal Football School
Lançado projeto para formar dirigentes, jogadores, jornalistas e outros
agentes o Parceria com universidades lusas o Governo aplaude
FPF
ror
MARTA FERNANDES SIMÕES
Cidade do Futebol serviu
ontem de palco à apresentação da Portugal
Football School, projeto
educativo baseado numa
parceria com as universidades, para
formar agentes desportivos, além
de treinadores e árbitros.
«Ao fim de 113 anos, é hora de
a Federação assumir as suas responsabilidades na educação, ciência e ensino superior», disse Fernando Gomes, presidente da FPF.
«No programa eleitoral, a medida
43 era fazer crescer a Portugal
Football School, que seja centro de
excelência, que concentra oferta
formativa adequada às necessidades de clubes e sócios da FPF, e estabelecer parcerias com instituições de ensino superior para obter
certificação formativa.»
Na cerimónia de assinatura do
memorando entre a FPF e o Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas, presidido por António Cunha, que decorreu sob o olhar
dos ministros da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, e da Ciência e
Ensino Superior, Manuel Heitor —
que considerou esta aproximação
«importante, oportuna e desejá-

A

António Cunha, Manuel Heitor, Fernando Gomes e Bago Brandão Rodrigues na Cidade do Futebol

vel» —, Fernando Gomes disse que
até 2020 os clubes licenciados terão
um dirigente formado através do
memorando, e elogiou a cooperação
para identificar problemas e encontrar soluções.

Projeto educativo alarga
oferta formativa que
estava centrada em
treinadores e árbitros

Já o diretor da Portugal Football
School disse que a ideia era «alargar oferta formativa que se centrou
durante anos em treinadores e árbitros» a dirigentes e sócios; jogadores; média, futebol, sociedade;
saúde; infraestruturas desportivas;
e investigação científica (8 subunidades). André Seabra falou ainda do
objetivo de implementar medidas
para conciliar a atividade desportiva e académica, sublinhou que a
FPF está a colaborar com o Sindicato de Jogadores e revelou que a formação tem início em outubro.

