Nota Informativa – 02.11.2017
Figuras prestigiadas do futebol angolano e internacional marcarão presença num congresso que pretende
discutir a captação e potenciação do talento desportivo no futebol, contractos e transferências
internacionais, entre outros temas.

Academia de Futebol de Angola, Talent Spy/F3M
Angola e Federação Angolana de Futebol,
organizam 2º Congresso do Futebol em Luanda
O Talent Spy, conjuntamente com a F3M Angola, Federação Angolana de Futebol e Academia
de Futebol de Angola, organizam o 2º Congresso de Futebol de Angola, que irá decorrer nos
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próximos dias 9 e 10 de Novembro em Luanda, nas instalações dos cinemas ZAP
AVENIDA/CANDANDO, com início programado para as 8H30.
Esta acção, de participação gratuita mas inscrição obrigatória devido ao numero de vagas,
vem no seguimento do evento organizado no ano transacto, que contou com uma adesão
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absolutamente inesperada, na ordem das 150 pessoas. Compreendendo que o público-alvo
deste congresso são pessoas directamente relacionadas com a indústria do futebol, entendese ainda melhor o impacto gerado ao qual se pretende dar continuidade nesta nova edição.
Este ano, o 2º Congresso de Futebol de Angola, visa contribuir para a evolução do futebol em
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Angola, relevando práticas já introduzidas noutras latitudes do globo, no sentido da obtenção
de um maior rendimento desportivo, capacitação e potenciação de jovens jogadores. No
programa constam diversos temas relacionados com a captação e gestão do talento no
futebol, talento – passado, presente e futuro, selecções provinciais e nacionais, marketing e
scouting, contratos e transferências internacionais, da observação ao treino e organização de
um departamento de scouting.
Para o efeito, estão já confirmadas as presenças de diversos prelectores de relevo, entre os
quais S/ Exa. Sr. Presidente da Federação Angolana de Futebol, Dr. Artur de Almeida;
Seleccionador Nacional de Angola, Beto Bianchi, Director e Jornalista da Rádio LAC, Mateus
Gonçalves, o Director do Jornal Português O JOGO, José Manuel Ribeiro, o Director Geral da
La Liga para Africa, Sr. António Barradas, o Director Geral da Academia de Angola, José Luis
Garrido, o Director Regional da CAF em Angola, Rui Campos, entre diversas personalidades
como jogadores, presidentes de clubes, directores desportivos e técnicos, treinadores e outros
intervenientes na realidade do Futebol em Angola. Levaremos também a cabo uma
homenagem a ex-jogadores que se destacaram ao serviço da selecção de Angola e que hoje
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se destacam enquanto personalidades intervenientes no mundo futebolístico regional e global.
Os restantes palestrantes e convidados serão divulgados no decorrer dos próximos dias.
O Talent Spy é um projecto que agrega serviços de formação e consultoria na área do
scouting a uma solução tecnológica para gestão de jogadores e equipas com foco no registo
de dados de observação individual e colectiva. Actualmente, esta solução informática já é
usada por mais de 9 mil utilizadores em cerca de 100 países, e integra uma base de dados
com informação sobre mais de 140.000 jogadores de 6.000 equipas, ligados a 250
competições em 50 países.
Mais informações em www.f3mangola.com e www.ftspy.com
Contactos: geral@f3mangola.com e +244 927 681 018, +244 933 894 340
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