O Técnico de Apoio à Gestão Desportiva é o profissional que colabora na gestão e manutenção de instalações e de equipamentos
desportivos e que participa na conceção, desenvolvimento e avaliação de programas, atividades e eventos desportivos em diversos
contextos organizacionais.
As atividades principais a desempenhar por este técnico são:
_ Participar na definição e planeamento de programas, assim como
nas campanhas de informação e divulgação de atividades e eventos
desportivos, de acordo com o âmbito estratégico e institucional em
causa.
_ Participar no controlo, monitorização e avaliação do desenvolvimento de programas, atividades e eventos desportivos, designadamente no que diz respeito ao cumprimento de tarefas planeadas, à
eficácia de procedimentos, ao controlo orçamental e à qualidade dos
serviços prestados.
_ Participar na organização, operacionalização e monitorização do
processo de inscrições/acreditações em programas, atividades e
eventos desportivos e colaborar no apoio aos participantes/inscritos.
_ Participar na construção, implementação e controlo de regulamentos de utilização de equipamentos e instalações desportivas,
identificando as normas de funcionamento e de segurança a respeitar
por trabalhadores e utentes e participar na implementação de planos
de manutenção de instalações e equipamentos desportivos.
_ Colaborar na gestão das instalações e equipamentos desportivos
e espaços vocacionados para a prática desportiva, de acordo com a
estratégia e a política comercial da organização e as necessidades e
expetativas dos utentes.

Plano de Estudos
Componentes de Formação		

10o

11o

12o

total

Componente de Formação Sociocultural
• Português		
110 110 100		320
• Língua Estrangeira I, II ou III (a)		
110 110			220
• Área de Integração		
110 110			220
• Competências para a Empregabilidade			 100		100
• Educação Física		
50 50 40		140
Subtotal

380 380 240		1000

Componente de Formação Científica
• Matemática		
• Psicologia		
• Estudo do Movimento		

110 90			200
100 100			200
100				100

Subtotal

310 190			500

Componente de Formação Técnica
• Práticas de Atividades Físicas e Desportivas 162
• Organização e Gestão do Desporto
108
• Gestão de Programas e Projetos do Desporto		
• Gestão de Instalações Desportivas		
108
• Formação em Contexto de Trabalho		

105 68		335
105 77		290
105 150		255
112			220
140 460		600

Subtotal

378 567

755		1700

Total de Horas/Curso

1068 1137

995		3200

Saídas Profissionais
_ Administração Pública central e local
(Autarquias e Juntas de Freguesia, por exemplo);

_ Setor Privado não Lucrativo

(Clubes e Associações, por exemplo);

_ Setor Privado Lucrativo

(empresas de atividades desportivas, por exemplo).

(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira
no ensino básico, iniciará, obrigatoriamente, uma segunda língua no ensino secundário.

