
 

 

CANDIDATURA DA LISTA DE JOSÉ PEREIRA  

 

 

Quem somos? 

Somos uma equipa formada por profissionais experientes, determinados, profundos 

conhecedores da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, com sensibilidade nos 

diferentes contextos de treino, tanto a nível profissional como em escalões amadores, nas 

vertentes de desporto masculino e feminino, quer na modalidade de futebol como de futsal. 

Conhecemos as qualidades, capacidades e competências, mas também os valores e princípios 

que nortearam a criação da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol. 

Temos consciência de que, gerir num quadro de adversidade e complexidade, determina 

decisões, atitudes, comportamentos e competências ainda mais específicas das que se exigem 

à gestão em períodos de crescimento e estabilidade. 

 

Porque nos candidatamos? 

Acreditamos que o processo de desenvolvimento e dinamização da Associação Nacional dos 

Treinadores de Futebol, é dinâmico e contínuo, não se esgotando no enquadramento já 

existente.  

Os princípios que nos guiam são intemporais, sendo eles os pilares essenciais que nos ajudarão 

a reinventar formas de relacionamento e de funcionamento, interno e externo, capazes de 

conduzir às respostas dos novos paradigmas, procurando assegurar a satisfação integral das 

necessidades dos Associados da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, nos mais 

diversos quadros de intervenção. 

Sabemos que se trata de um caminho difícil, mas conhecemos a orientação certa que nos 

conduzirá ao fortalecimento da identidade da Nossa Associação. 

Assumimos associar os valores e princípios à nossa vontade em cumprir o desígnio e o 

potencial de um grupo diferenciado, mas sempre inspirador, como são os Treinadores de 

Futebol/Futsal Portugueses. 



 

 

O que defendemos? 

Continuamos focados no desiderato de chegar mais próximo a Associação Nacional dos 

Treinadores de Futebol dos seus Associados. Importa por isso chegar prioritariamente aos 

Treinadores, sem desvios de percurso, promovendo a valorização social dos Treinadores 

privilegiando a nossa participação em tudo o que envolva o exercício da profissão de 

Treinador. 

Num contexto em que se têm verificado um aumento substancial de Treinadores Portugueses 

a desempenhar a sua actividade fora de Portugal, consideramos que a formação profissional 

constitui um instrumento fundamental para melhor qualificar os Treinadores de 

Futebol/Futsal.  

Consideramos importante celebrar protocolos com várias entidades para concessão de 

benefícios aos Treinadores de Futebol/Futsal, nos diversos domínios. 

Apostamos na participação organizada e a construção de uma estratégia de desenvolvimento 

social sustentável, colocando austeridade nos nossos comportamentos. 

Achamos que é de extrema importância, continua a trabalhar junto da AEFCA/UTFP-

CPLP/UEFA/FIFA, para a criação de um contrato de trabalho universal, acautelando as 

necessidades e interesses dos Treinadores de Futebol/Futsal. 

 

O que fizemos no passado que importa destacar? 

Porventura a maior conquista que direção da A.N.T.F. que agora cessa funções conseguiu, foi a 

cedência da Nova Sede Social. Uma Sede com Dignidade, dotada de equipamentos e 

facilidades que permitirão no futuro ir de encontro as necessidades dos Associados, 

permitindo-nos agora possível, fazer uma aposta sólida na formação profissional. 

De igual modo, foi muito relevante a certificação conseguida junto da Direção-Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho, permitindo que a Associação Nacional dos Treinadores 

de Futebol desenvolva no futuro cursos de formação profissional, certificados e reconhecidos, 

como por exemplo: desporto, informática, psicologia ou linguística.   

Com o propósito de aproximar a Associação dos seus Sócios, procuramos melhorar a 

dinâmica de imagem e comunicação, tendo em 2018 renovado o Portal da ANTF.PT. 

De igual modo reactivamos a página oficial da ANTF no facebook, bem como, 
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activamos o serviço de mailling contínuo para os Sócios, com envio de diversas 

informações.   

Fomos os promotores da constituição da UTFP-CPLP, união representativa de todas as 

Associações de Treinadores de Futebol/Futsal dos países pertencentes aos PALOP’s. 

Atendendo a diáspora dos Treinadores Portugueses, conscientes dos novos desafios colocados 

fruto desse fluxo migratório, criamos o Gabinete de Relações Internacionais, com o objectivo 

de estreitar a ligação com os Treinadores que actualmente desempenham as suas funções fora 

de Portugal. 

 

 

O que queremos para o Futuro? 

 Defender, intransigentemente, os direitos e os interesses dos associados, aproximando 

a associação dos seus filiados, independentemente dos escalões, prova que disputa ou 

região onde exercem a sua actividade. 

 Promover a actualização e a formação contínua dos Treinadores não só em matérias 

específicas como em áreas complementares fundamentais à gestão de recursos 

humanos, através da realização de Acções de Formação (Colóquios, Reciclagens) para 

os vários níveis de qualificação dos Treinadores; 

 Participar na definição das linhas orientadoras dos Cursos de Treinadores, prevista 

pelo Estado, defendendo a adequação dos novos perfis de formação aos interesses da 

classe;  

 Organizar conferências e debates, enaltecendo a relevância e o contributo dos 

Treinadores no desenvolvimento do futebol português e do país em geral. 

 Consolidar a posição da ANTF junto da AEFCA e da UTFP-CPLP. 

 Reforçar o seu poder de intervenção junto da UGT. 

 Pugnar junto da IPDJ, e da FPF, pelo ajustamento da regulamentação em vigor, 

atendendo às necessidades e carências sentidas na Classe de Treinadores de Futebol e 

Futsal.   

 Contribuir para o desenvolvimento e afirmação da Confederação Portuguesa das 

Associações de Treinadores (CPAT). 

 Participar activamente nas estruturas associativas onde, por direito próprio, está 

representada, contribuindo para a melhoria e reestruturação do futebol nacional. 



 

 Aprofundar a informatização dos serviços da ANTF rentabilizando os meios disponíveis.  

 Continuar a promover a implantação de Núcleos ou delegações nas regiões em 

resultado da dinâmica dos associados e do estímulo da direcção da ANTF. 

 Analisar, manter actualizada e divulgar a legislação específica e pugnar pelo correcto 

ajustamento da que envolva o exercício da profissão de treinador. 

 Manter a assessoria jurídica aos associados com processos nos Tribunais e no domínio 

da Contratação Colectiva de Trabalho. 

 Celebrar protocolos com entidades para concessão de benefícios aos Treinadores em 

diversos domínios. 

 Reformular os Estatutos e demais regulamentos da ANTF, adequando-os às mudanças 

entretanto ocorridas. 

 Continuar a procurar melhorar as condições logísticas da associação, por forma a 

desenvolver eficientemente as actividades para que está vocacionada. 

 

Procuraremos enfrentar a adversidade com sentido de responsabilidade, competência e 

determinação, pois será essa a forma de responder às exigências atuais, potenciando os 

conhecimentos e competências adquiridas e valorizando o trabalho desenvolvido. 

Iremos fortalecer a capacidade para prever desafios e preparar respostas de antecipação, 

estruturadas e adequadas, que mitiguem impactos negativos. 

Procuraremos preparar a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol para o futuro, 

fortalecendo-a e aprofundando a sua natureza de instituição criada por Treinadores e para 

Treinadores. 

Pretendemos que a A.N.T.F. seja um porto de abrigo, de segurança e, simultaneamente, uma 

Instituição de modernidade, projecto de futuro e de esperança.  

Prosseguiremos no convencimento de que a perfeição, sendo inatingível, não dispensa 

ninguém do esforço diário do aperfeiçoamento, na certeza que o presente é tudo o que o 

passado nos deixou, o futuro será tudo aquilo que nós conseguirmos construir no presente. 

 


