“Gestão da Qualidade e da Excelência na Gestão do Desporto”

O Município de Tavira realiza, no dia 12 de junho, entre as 09h00 e as 17h00, no Maria Nova Lounge
Hotel, o Meeting de Gestão do Desporto subordinado ao tema “Gestão da Qualidade e da Excelência
na Gestão do Desporto”.
Destinado a todos os gestores desportivos, profissionais de educação física e desporto, estudantes e
agentes locais, o encontro visa, sobretudo, a partilha de conhecimento e o debate em torno das
seguintes temáticas:
- “Excelência na gestão do desporto: uma questão de leis” (Rui Alexandre Jesus)
- “Modelos de gestão da qualidade e da excelência: como acrescentar valor aos modelos de gestão do
desporto” (Pedro Mortágua Soares)
- “La Tecnologia como ayuda a la calidad en el deporte” (Leonor Gallardo Guerrero)
- “El I+D del deporte, aplicado a las situaciones reales. Ideas y presentactión de las aplicationes de
calidad de todos los agentes deportivos, incidiendo en servicios e instalaciones” (Leonor Gallardo
Guerrero)
- “A gestão da qualidade na gestão do desporto através da norma ISSO 9001: 2015: O exemplo do Porto
Lazer” (Ruben Almeida)
- “A gestão da qualidade e da excelência na gestão do desporto: que futuro?” (Amadeu Portilha)
O encontro conta com a parceria da APOGESD- Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, da
Universidade do Algarve e do IPDJ- Instituto Português do Desporto e Juventude.
As inscrições (https://goo.gl/forms/Hxx4EyfuvXVOgE542) deverão ser efetuadas, até dia 08 de junho.
Estudantes: €5,00 (€18,00 inscrição com almoço)
Dirigentes e técnicos de desporto dos clubes desportivos do concelho: €7,00 (€20,00 inscrição com
almoço)
Restantes participantes: €12,00 (€25,00 inscrição com almoço)
Modo de pagamento mediante transferência bancária (IBAN: PT50 0046 0337 0060 0011 3711 6). O comprovativo de
pagamento deverá ser enviado para o e-mail desporto@cm-tavira.pt.

Mais informações e esclarecimentos, através:
www.cm-tavira.pt
desporto@cm-tavira.pt

Acerca dos oradores:
Rui Alexandre Jesus
- Pós-Graduado em Direito Desportivo
- Licenciado em Direito
- Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo
Pedro Mortágua Soares
- Doutorado em Gestão do Desporto
- CEO da Cidade Social
- Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação
Leonor Gallardo Guerrero
- Doutorada em Ciências da Atividade Física e Desporto
- Diretora do Grupo IGOID (Investigação em Gestão de Organizações e Instalações Desportivas),
na Universidad de Castilla-La Mancha
- Professora Titular na Universidad de Castilla-La Mancha
Ruben Almeida
- Licenciado em Educação Física
- Gestor da Qualidade da Porto Lazer
- Diretor Técnico da Rede Municipal de Piscinas do Porto
Amadeu Portilha
- Pós Graduado em Gestão do Desporto Profissional
- Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Guimarães
- Presidente da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto
Nota: Formação creditada.

Tavira, 26 de maio de 2017
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
(processado por computador)

