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SPORTING 

PRIMEIRA AUMI, 
Curso de Gestor de 
Carreira Dual arrancou 
ontem e conta com 19 
futebolistas no ativo 

JOSÉ ANGÉLICO 

COM 

Organizado pelo ISCTE Exe-
cutive Education com o apoio do 
Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol, arrancou on-
tem o primeiro curso de especia-
lização de Gestor de Carreira 
Dual. Entre os 23 participantes 
estão19 jogadores no ativo eJoão 
Mário é o embaixador da iniciati-
va. E, no primeiro dia, o médio 
do Sporting salientou a impor-
tância de os futebolistas investi-
rem neste tipo de formação. "É 
uma excelente oportunidade de 
aprendizagem, numa área que 
tem tudo para crescer e que vai 
trazergrandes vantagens aos jo-
gadores. Agradeço ao Sindicato e 
ao ISCII.pela oportunidade. En-
quanto embaixador, sinto-me 
muito satisfeito por sensibilizar 
os meus colegas para a impor-
tância da educação", frisou o 
médio do Sporting, de 28 anos. 

O Gestor da Carreira Dual tem 
como missão ajudar os jovens 
desportistas a conjugar a vida 
desportiva coma académica. E é 
um trabalho que pode ser de-
sempenhado em clubes, federa-
ções, instituições de ensino ou no 
agenciamento de atletas. "Este 
curso vai abordar uma função 
que está muito desenvolvida no 
estrangeiro e será certamente 
uma realidade em Portugal. O 

MÉDIO É EMBAIXADOR 
DA INICIATIVA E DESTACA 
"EXCELENTE OPORTUNIDADE 
DE APRENDIZAGEM" 

Sindicato tem sido um dos gran-
des dinamizadores da carreira 
dual em Portugal, preocupan-
do-se em dar aos jogadores con-
dições para progredir nos estu-
dos e preparar um plano B, mes-
mo quando atingem o mais alto 
nível competitivo. O gestor de 
carreira dual será uma figura que 

APOIO. Jogador 
do Sporting alerta 

para a importância 
de os futebolistas 

apostarem 
na formação 

académica 

trabalha com os clubes e organi-
zações desportivas na missão de 
orientar e ajudar os jogadores a 
conciliar a vida académica e des-
portiva", frisou João Mário. 

O curso é dirigido pelo profes-
sor catedrático Pedro Dionisio, 
por Duarte Lopes, mestre e res-
ponsável do Desporto no ISCTE, 
e por Tarantini, capitão do Rio 
Ave e doutorando em Gestão do 
Desporto. As aulas decorrem 
principalmente em ambiente 
online, durante três meses e o 
curso termina com uma apre - 
sentação perante um júri. 


