Miguel Albuquerque é o actual Director Geral do Futsal do Sporting Clube de
Portugal.
Miguel Albuquerque começou a sua carreira no futsal, como treinador entre as
épocas de 1991 e 2000, representando clubes como Brinca N'Areia F.C, Grupo
Desportivo dos Bons Dias e o Atlético Clube de Odivelas.
Foi ainda seleccionador Distrital da AF Lisboa entre as épocas 1996/97 e 2000/01.
Em 2000/01 chega a Alvalade para trabalhar no Gabinete Técnico de Futsal, onde
foi o responsável pela estatística e observação na equipa técnica liderada
por Orlando Duarte.
Posteriormente passou a Secretário Técnico do Departamento, funções que
desempenhou entre 2001 e 2009.
Na época de 2009/10 assume a direcção desportiva do departamento como
Director Desportivo da equipa sénior.
Em Novembro de 2012 é nomeado Director Geral do Futsal e por ele passam
todas as decisões e a responsabilidade da gestão de um Departamento que nunca
parou de crescer desde a sua criação e numa modalidade onde o Sporting se
constituiu como referência Nacional e Internacional.
Ao serviço do Sporting conquistou 66 títulos oficiais, sendo nas ultimas seis
épocas como principal responsável pelo Futsal do Sporting Clube de Portugal, que
conquistou o maior número de títulos, 54 títulos oficiais, divididos por 22 títulos
nacionais e 32 títulos distritais nos diversos escalões.
Miguel Albuquerque foi ainda por 5 ocasiões, responsável UEFA pelas
organizações da Fase de Elite da UEFA Futsal Cup de 2011, 2012, 2014, 2015 e
2017.
Em 2015 foi o Responsável máximo pela organização da UEFA FUTSAL CUP
FINALS que decorreu no MEO ARENA, reconhecida pela UEFA como a melhor
Final Four da competição alguma vez organizada, o que lhe valeu um
reconhecimento pessoal pelo então presidente da UEFA Michel Platini, pelo
desempenho na organização do evento.
Miguel Albuquerque possui o curso de treinador de futsal Grau II, foi VicePresidente fundador da Associação Nacional de Clubes de Futsal e é prelector da
AF Lisboa nos cursos de Futsal Grau I e II.
Em 2011 foi distinguido pelo Grupo Stromp com o Prémio Stromp na categoria
dirigente do ano.
No dia 01 de Julho de 2014 recebeu o mais alto galardão do universo leonino, o
prémio Honoris Sporting na categoria Dirigente do Ano, durante a I Gala Honoris
Sporting.

