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FORMAÇÃO

A Faculdade de Motricidade 
Humana (FMH), de Lisboa, 
vai lançar um Master Inter-
nacional em Futebol de Alto 
Rendimento. Na conceção do 
curso, e seu selo de garantia, 
está o ex-aluno José Mouri-
nho, que na próxima segun-
da-feira, na Cruz Quebrada, 
fará a apresentação da pós-
-graduação.

A iniciativa surge quando 
os treinadores portugueses 
estão em alta pelo mundo 
fora (basta ver a infografia 

Mourinho patrocina 
Master para treinadores
Os técnicos nacionais  
dão cada vez mais cartas lá 
fora. Uma pós-graduação 
quer exportar ainda mais 
a escola portuguesa

da página aqui ao lado). É a 
conjuntura ideal para a FMH 
(antigo ISEF) apostar forte 
na internacionalização da sua 
“escola de formação”.

José Mourinho teve um 
“papel crucial” no desenho 
do curso, explica António Ve-
loso, presidente do Departa-
mento de Desporto e Saúde 
da FMH. “O que é que um 
membro da tua equipa técni-
ca deve ter na sua formação 
e que os cursos tradicionais 
não fornecem?” Foi mais ou 
menos esta a pergunta-desa-
fio lançada por Veloso ao seu 
antigo colega de curso.

A resposta não demorou 
muito a ser passada a papel 
pelo atual técnico do Chel-

sea. O resultado é a estrutura 
do Master, em cuja discussão 
participaram outros investi-
gadores e colaboradores da 
FMH. Mas é o mais titulado 
e prestigiado treinador por-
tuguês de futebol quem lhe 
confere uma espécie de alto 
patrocínio.

Mourinho irá assegurar al-
guns conteúdos dos módu-
los que serão lecionados. A 
começar, naturalmente, pelo 
que versa a “periodização tá-
tica”. O treinador do Chelsea 
manifestou igualmente o inte-
resse, caso tenha essa possibi-
lidade, de participar na avalia-
ção final dos formandos.

A pós-graduação deverá ini-
ciar-se em janeiro de 2015. 

Dirigido a um público inter-
nacional — a expectativa é 
que o Master seja frequenta-
do por “profissionais, treina-
dores já no ativo, que querem 
uma especialização” —, o cur-
so será ministrado em inglês. 
De mercados como a Europa 
do Norte, Ásia e América La-
tina poderão vir muitos dos 
candidatos.

O “modelo de negócio não 
está completamente fecha-
do”, mas quem quiser tornar-
-se melhor treinador pela car-
tilha de Mourinho e da FMH 
deve preparar-se para pagar 
valores médios “próximos dos 
nove mil euros”.
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