CICLO DE CONFERÊNCIAS
DESPORTO PARA O DESENVOLVIMENTO
4, 11, 18 e 25 de Fevereiro de 2015
18h30-20h30
O desporto, tal como outros sectores da sociedade, tem sido afectado pelo actual contexto de crise
económica e social, realidade a exigir análise, reflexão crítica e procura de medidas e acções estratégicas
inovadoras, capazes de gerarem um desenvolvimento desportivo integrado e sustentável.
Neste contexto, o Mestrado em Sociologia do Desporto, Organização e Desenvolvimento da
FEFD/FCSEA-ULHT, em colaboração com os seus parceiros institucionais, Comité Olímpico de Portugal e
Comité Paralímpico de Portugal , e o CPES, Centro de Pesquisa e Estudos Sociais da ULHT, promovem o
Ciclo de Conferências intitulado "Desporto para o Desenvolvimento", com a participação de quatro
prestigiados dirigentes desportivos como conferencistas convidados.
O evento tem por objectivo criar espaços de debate, de reflexão e troca de conhecimentos e
experiências, a partir das vivências das organizações e do saber académico, em particular, a
identificação de obstáculos ou constrangimentos ao desenvolvimento desportivo integrado, acções ou
estratégias inovadoras preconizadas ou empreendidas tendo em vista a superação das dificuldades
existentes, relevância do desporto na construção de uma sociedade sustentável, novas oportunidades e
tendências.

As conferências realizam-se nas quartas-feiras do mês de Fevereiro, entre as 18h30 e as 20h30:
Auditório do COP (Tv. Memória, 36 - 1300-401 Lisboa)
4 Fev. | Desporto para o Desenvolvimento e a Paz
Conferencista: Kurt Wachter (coordenador do FairPlay-VIDC, Áustria)
Moderador: João Paulo Almeida (COP)
Auditório U.0.8 do Ed. U da ULHT (Campo Grande, 388 - 1749-024)
11 Fev. | Inclusão Desportiva nas Federações Desportivas
Conferencista: Humberto Santos (Presidente do CPP)
Moderador: António Carneiro (CPP)
18 Fev. | Obstáculos à Igualdade de Género no Desporto
Conferencista: Leila Marques Mota (Presidente da Comissão Mulheres e Desporto do COP)
Moderadora: Ana Cláudia Couto (UFMG/ULHT)
25 Fev. | A Qualificação do Jogador de Futebol como Factor de Sucesso
Conferencista: Joaquim Evangelista (Presidente do SJPF)
Moderadora: Salomé Marivoet (ULHT)
As conferências têm como público-alvo dirigentes e técnicos desportivos, professores, estudantes,
atletas e desportistas em geral, e demais interessados nos temas abordados. A entrada é livre!

Organização: Mestrado em Sociologia do Desporto, Organização e Desenvolvimento
Email de contacto: mest.soc.desp.org.dev@ulusofona.pt

