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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecimentos, capacidades e competências a adquirir: 

• Compreender os conceitos de Desporto e os diferentes sectores da prática desportiva, e 

os regimes de relação do indivíduo com a prática desportiva;  

• Discutir metodologias de definição política e estratégia das organizações desportivas;  

• Conhecer a Orgânica do Sistema Desportivo Português, bem como o Europeu.  

• Conhecer a Legislação Desportiva existente (Lei de Bases da Actividade Física e do 

Desporto e sua regulamentação);  

• Definir os Recursos no Desporto e sua Gestão;  

• Conhecer tipologias dos recursos físicos e materiais desportivos;  

• Conhecer e identificar diferentes programas desportivos em Portugal e na Europa.  

• Conhecer o Desporto numa perpetiva sistémica e organizacional. 

• Conhecer e refletir sobre a estrutura do sistema desportivo português. 

•  Caracterizar os principais aspetos da origem e evolução da Gestão do Desporto. 

• Dominar conhecimentos específicos da gestão das organizações do desporto. 

• Distinguir modelos de gestão adequados às características de cada organização 

desportiva. 

• Interpretar as diferentes funções do gestor desportivo e as actividades de apoio à gestão. 

• Conhecer e refletir sobre modelo conceptual de levantamento e análise da situação 

desportiva. 

•  Conhecer planos estratégicos de desenvolvimento desportivo. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• Conceitos: 

2.1. Do desporto à gestão do desporto. 

2.2. Conceito de organização desportiva/clube desportivo. 
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2.3. Os conceitos de desporto e os princípios e fatores de desenvolvimento. 

• O contexto da intervenção das organizações desportivas/clubes desportivos e 

os seus objetivos. 

• Os diferentes tipos de estruturas das organizações desportivas/Clubes 

Desportivos 

• O gestor de desporto: as funções e os níveis de gestão. 

• Políticas Desportivas. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Existe coerência entre os conteúdos e os objetivos da U.C., pois a transmissão e 

aprendizagem dos conteúdos previstos possibilitam que o estudante adquira 

conhecimentos e capacidade de reflexão sobre as organizações desportivas/clubes 

desportivos e a gestão do desporto. Os conteúdos da U.C. foram estruturados, tendo 

como objetivo contribuir para a compreensão e aquisição de competências, por parte 

do aluno, ao nível dos conceitos e evolução do desporto, legislação e políticas 

desportivas, características das organizações desportivas, modelos de gestão 

desportiva e fundamentalmente a importância dos fatores de desenvolvimento 

desportivo em futuros planos estratégicos de melhoria de desempenho das 

organizações desportivas/clubes desportivos. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

As aulas TP privilegiam o ensino presencial, centrada no processo ensino aprendizagem 

do aluno, fazendo com que a melhoria dos conhecimentos dos estudantes se efetue no 

confronto das dificuldades encontradas para a resolução das tarefas propostas nas 

aulas com o conhecimento adquirido. A componente teórica das exposições é 

enfatizada através de exemplos e /ou demostrações práticas, estimulando o interesse e 

a pesquisa por parte dos alunos. 

 A metodologia de avaliação contínua desta U.C. integra os seguintes parâmetros:  

1 Trabalho de pesquisa sobre os temas propostos pelo docente responsável pela 

leccionação da U.C. 

A avaliação em exame consiste numa prova escrita e oral. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A concretização dos objetivos de aprendizagem apresentados passa pela transmissão 

de conteúdos científicos onde se procura consolidar a qualidade de intervenção do 

https://www.fnac.pt/e15376/Media-XXI
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estudante, suportando-se em perguntas questão como estratégia, para conduzir os 

estudantes na pesquisa dirigida em coerência com os objetivos da unidade curricular, 

que visam enriquecer os conhecimentos específicos de gestão desportiva de clubes e 

domínio dos seus fundamentos, por forma a desenvolver competências de saber, ser, 

estar e fazer. Em síntese, esta U.C. foi estruturada de conteúdos com o objetivo de 

contribuir para a compreensão, por parte do aluno, da importância da gestão no 

desporto/clubes desportivos, instrumentos científicos necessários para a melhoria e 

aperfeiçoamento da sua intervenção como técnico.  

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

       De acordo com as regras da ESECD 
 
 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

António Albino 
tobino@ipg.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


