
Curso
de Preparação
de Delegados  

28 de abril a 6 de maio de 2023

50€ desconto
exclusivo
com a candidatura



Sessões através 
da plataforma Zoom

pós-laboral

Duas sextas-feiras
Dois sábados

Sexta-feira – 18h00 às 22h00
Sábado – 9h00 às 13h00   

Online

200€
Realizando o curso está isento do pagamento da taxa 
de candidatura ao Concurso de Delegados (taxa de 75 euros) 

 

inscrições16 HORAS

inscrição & informações

 Até 26 de abril 2023

custo do curso

ligaportugal.pt
talentbusinesscenter@ligaportugal.pt

 

Os Delegados são os representantes da Liga Portugal
nos jogos para os quais são nomeados.

 
Em ação autónoma mas complementar com a equipa
de arbitragem, atuam como elemento disciplinador,
contribuem para a condução ou supervisão
das várias atividades relevantes para a Organização
do jogo e desenvolvem interações com todos os agentes
desportivos envolvidos visando a melhoria
do desenrolar da própria competição.

O curso de preparação para Delegados vai permitir 
a estar mais apto a ser um candidato à equipa 
de Delegados da Liga Portugal. Ao inscrever-se está 
automaticamente a candidatar-se ao concurso 
de Delegados, que decorre de 30 de maio a 03 de julho.        

ENQUADRAMENTO Principais Ações do Delegado
] Facilitar as relações entre os agentes que interagem
 na organização do jogo:
  diretor de campo, diretor de segurança, técnico do VAR,
  comandante das forças de segurança, equipas, 
  equipa de arbitragem, Brigada Antidopagem,
  comunicação social, entre outros agentes; 

] Garantir as condições legais e regulamentarmente
 exigidas para a realização do jogo;  

] Reportar à Direção da Liga Portugal  toda a informação 
 prevista e relevante, juntamente com a demais 
 documentação do jogo; e 

] Preencher o relatório de jogo com todas
 as incidências do mesmo.    

 

 

 

FORMATO CANDIDATURA



1

2

3

4

5

6

Sexta-feira / 18h00 - 22h00
Definição e Enquadramento das Competições Profissionais (2h)
Organização e Gestão das Competições Profissionais (2h) 

28-04

Sábado / 09h00 - 13h00
Manual dos Delegados (3h)
O que deve ser um Delegado (1h) 

29-04

Sexta-feira / 18h00 - 22h00
Soft-Skills (2h)
Ativações e Media (2h)   

05-05

Sábado / 09h00 - 13h00
Aplicação das Tecnologias (1h)
O Delegado - Antes, Durante e Pós-Jogo (3h)

06-05

PROGRAMA LETIVO

ORADORES

 

O Delegado
Reinaldo Teixeira e Paulo Renato 

Organização e Gestão das Competições Profissionais
Helena Pires

Definição e Enquadramento das Competições Profissionais
Paulo de Mariz Rozeira

Ativações e Media
Tiago Madureira e Manuel Abegão 

Aplicações da Tecnologia
Eduardo Cunha 

Soft Skills
João Pina

Manuel Abegão
Coordenador de Marketing e Eventos

Liga Portugal 
 

Paulo de Mariz Rozeira
Diretor Jurídico
Liga Portugal 

Paulo Renato
Delegado

Liga Portugal 

Eduardo Cunha
Head of IT

Liga Portugal 

Reinaldo Teixeira
Coordenador Delegados

Liga Portugal 

Tiago Madureira
Diretor Executivo

Liga Portugal

Helena Pires
Diretora Executiva

Liga Portugal 

João Pina
Consultor

Liga Portugal 

CRONOGRAMA



SUMMIT 2023
7-9 SETEMBRO | SUPER BOCK ARENA
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GESTÃO DESPORTIVA marketing & PARCERIAS GOVERNAÇÃO DIREITO DESPORTIVO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUTEBOL FEMININO ENTRETENIMENTO SAÚDE E PERFORMANCE JOGO TÉCNICO E TÁTICO

organizing partner host partner
bilhetes à venda

subscreva a nossa newsletter e acompanhe
todos os temas da atualidade no mundo do futebol

50€ desconto
exclusivo
com a candidatura




