
Apresentação Institucional
do Técnico Futebol Clube



Valores

As actividades que praticamos 

contribuem para o desenvolvimento 

de competências sociais e valores 

morais como a Amizade, Respeito, 

Espírito de equipa, Dedicação, 

Responsabilidade, Tolerância e 

Solidariedade
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O que nos move

Este documento é confidencial 

Visão

Juntar diferentes gerações que 

passam pelo Instituto Superior 

Técnico e aproximar a comunidade 

através da prática do mais popular 

dos desportos.

Missão

Desenvolver um projecto desportivo e 

social onde todos se sintam parte 

integrante do mesmo e ajudem na 

solidificação dos valores e princípios 

presentes em todos os elementos, 

contribuindo para a afirmação do 

Técnico a nível nacional e internacional



Plano Estratégico 2019-2022

Fidelização e satisfação dos sócios (eventos, merchandising, comunicação)

Projecto 
desportivo

Projecto 
social

Actividades
estruturais

17/18                 18/19                 19/20             20/21              21/22               22/23

Parceiros e Sponsors: Criar confiança, garantir continuidade

Oficialização da associação sem fins lucrativos

Concepção, desenvolvimento e implementação do website

Torneios de Futebol Comunitário

Escolinhas de Formação

Aumento de competitividade 

Aproximação das equipas sénior e universitária
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Criação de equipa e participação em ligas de futebol 11



Organigrama 
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Mesa de Assembleia 
Geral

Mário 
Dias

Vogal

Direcção Conselho Fiscal

João Santos
Presidente

Vasco 
Fradinho

Vogal

Frederico 
Galão

suplente

Tiago
Dias

Vogal

João
Rino
Vogal

João
Anjo

suplente

Pedro
Maia
Vogal

Jonas 
Pereira
Vogal

Gilberto
Rodrigues
suplente

Vasco Marques
Presidente

Tiago Marques
Presidente

Financeiro

João Rino

Futebol Comunicação Logística Tecnologia

Gilberto Rodrigues Tiago Dias João Anjo Jonas Pereira

Setembro
Criação oficial da 

associação sem fins 
lucrativos

Aprovação dos 
estatutos do clube e  
eleição dos orgãos 

sociais em 
assembleia geral

Dezembro

 NIPC: 515 644 811

2019

 NIPC: 515 644 811



      17-25 anos 
      Sexo Masculino 

      Actuais alunos do Instituto Superior, 
frequentado as licenciaturas, mestrados e/ou 
Doutoramento 
      Paixão pelo futebol e pelo desporto em geral 
      Plantel composto por 30 jogadores

Aproximação equipas sénior e universitária

     22-55 anos 
     97% homens + 3% Mulheres

     Quadros qualificados
     Engenheiros e/ou Mestres em Engenharia.
     111 Sócios (Sócio-Jogador e Sócio-Apoiante) 
     Base de dados de antigos jogadores com 250 
contactos 
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O passado e o presente entram juntos dentro de campo



Aumento de competitividade
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- Participação num campeonato mais 

competitivo, credível e com maior 

visibilidade

- Definição de objectivos ambiciosos de 

acordo com o projecto desportivo e 

visão do Clube.

- Garantir a existência de equipa A e B em 

diferentes competições na época 21/22, 

para ir ao encontro às diferentes 

expectativas dos associados.

Credibilidade

Visibilidade

Progressão N.A. N.A.

Nível Amador Amador Federado

Calendário ~20 Jogos ~20 Jogos >30 Jogos



Torneios de Futebol Comunitário
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Contexto e objectivo

- Explorar o lado agregador, positivo e emocional do Futebol em prol da sã prática do desporto 

e do fair-play.

- Sensibilizar os participantes para este tema e mostrar que com pequenos gestos e iniciativas 

conseguimos fazer a diferença.

- Colocar em prática a nossa vontade em aproximar a comunidade e as pessoas, 

independentemente das suas condições de vida.

Com apoio de:

Com a participação das seguintes associações sem fins lucrativos:

Objectivo:

250 Participantes  

10 Empresas 

10 Organizações



Torneios de Futebol Comunitário
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Modelo organizacional

Organização 
SocialEmpresa Constituição 

da Equipa

Apoios

Alimentação durante jogos

Seguro e equipamento desportivo

Tendas de exposição

Vídeos e fotografias (Branded)

Tenda de Fisioterapia

Técnico Futebol Clube

Organização do modelo do torneio
Comunicação com outras entidades organizadoras 

Associações de Cariz Social

Contacto e divulgação com 

pessoas carenciadas e/ou sem 

abrigo

Empresas

Donativo a uma associação 

de cariz social

Pagamento de inscrição



Escolinhas de formação
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Contexto e objectivo

- Aumento da ligação e responsabilidade com a 

comunidade do Instituto Superior Técnico

- Dar possibilidade a crianças entre os 3 e os 6 anos de 

iniciarem esta atividade desportiva 

- Passagem de valores de desportivismo, espírito de 

equipa, respeito e amizade

- Desenvolvimento de capacidades físicas e técnicas das 

crianças



Escolinhas de formação
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Modelo organizacional

Técnico Futebol Clube

Organização do Projecto

Ligação da comunidade IST

Escolas

Orientação pedagógica

Apoio logístico

Inscrições de alunos

Informação aos pais

Coordenador e Monitores TFC

Planeamento de treinos

Promoção dos valores do desporto

Reportar desenvolvimento do grupo

Desenvolvimento de componentes 

desportivas e sociais ( 3 < 6 anos)

Manter ligações de amizade com 

continuidade no clube ( > 6 anos )

Limite de 30 participantes  

Objectivos



Canais de comunicação
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Website Instagram

Stories

Newsletter

Facebook LinkedIn

www.tecnicofc.pt /tecnicofutebolclube geral@tecnicofc.pt

https://www.facebook.com/TecnicoFutebolClube/
https://www.instagram.com/tecnicofutebolclube/
https://www.linkedin.com/company/t%C3%A9cnico-futebol-clube/
mailto:geral@tecnicofc.pt
http://www.tecnicofc.pt
http://www.tecnicofc.pt
mailto:geral@tecnicofc.pt
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Ano fundação: 2007
Missão: Sustentar o crescimento 
técnico, profissional, ético, moral, 
social, cultural e financeiro dos 
colaboradores, visando construir e 
disponibilizar produtos, serviços e 
soluções sofisticadas que atendam de 
forma determinante as necessidades 
dos clientes.
Mantra: Grow and Make you Grow
Principais clientes: Millennium BCP, 
NOS. Siemens, Collab

Ano fundação: 2009
Missão: HeadHunting Company, 
prestação de serviços na área de 
recrutamento e seleção na área do 
Digital (perfis técnicos, sales, 
marketing, direção…), por grandes 
empresas como Startups
Mantra: People at the heart of 
innovation
Principais clientes: Blablacar, Fnac, 
Criteo, BackMarket, Rakuten, 
Dailymotion, Leroy Merlin, Kwanko, 
Uber, Riseup, Corum AM, Generix

Ano fundação: 2016
Missão: Construção civil, foco na 
segurança. 
Mantra: Ajudar Angola a crescer e a 
desenvolver-se.
Principais clientes: Mota Engil / Soares 
da Costa / Zagope / Teixeira Duarte / 
Casais / Somague

Sponsors



Eventos anuais
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Gala Dia T Torneio Internacional

Quando: Primeira sexta-feira de Outubro
Local: Pavilhão Central/ Salão Nobre do 
IST
Racional: Festa de celebração da abertura 
de uma nova época desportiva, reencontro 
anual de todos os associados e 
comunicação de novas iniciativas 
estruturais ao clube.

Quando: Mês de Maio
Local: Espaço exterior a ser reservado

Racional: Festa de celebração do término 
da época desportiva onde são convidados 
todos os associados e respectivas famílias 
e amigos.

Quando: Junho / Julho
Local: A ser definido anualmente

Racional: Continuação do desenvolvimento 
da cultura já criado na equipa universitária 
e mais uma  oportunidade de fortalecer o 
espírito de grupo e de corpo da equipa. 
Memórias para a posteridade.



Ajuda no crescimento da tua comunidade
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A amizade, dedicação, perseverança e solidariedade possibilitaram o 
desenvolvimento de um projecto desportivo e social onde todos são parte 
integrante. 

Fazer parte desta comunidade é ajudar a construir uma equipa dentro e fora dos 
relvados, porque juntos somos mais fortes.

 Faz-te sócio

Se tiveres dúvidas contacta-nos: 
geral@tecnicofc.pt

Partilha 

Aparece

Segue-nos

https://forms.gle/NrRuhNHkUJKk7MjX7
https://forms.gle/NrRuhNHkUJKk7MjX7
https://forms.gle/NrRuhNHkUJKk7MjX7


O passado e o presente entram 
juntos em campo.

#SempreTecnico 


