
  

CURSO 
PROFISSIONAL 
de Técnico de 
Apoio à Gestão Desportiva 
Portaria n.º916/2005 de 26 de setembro 

O TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA é o 

profissional qualificado e apto a colaborar, de forma autónoma 

ou integrado numa equipa, na gestão e manutenção de 

instalações, de materiais e equipamentos desportivos. Podem 

também participar na concepção, desenvolvimento e avaliação 

de actividades e projectos desportivos nos vários contextos 

organizacionais, desde a logística e secretariado, ao 

atendimento ao público e no apoio directo aos eventos!  

ACTIVIDADES PRINCIPAIS A DESEMPENHAR 

POR ESTE TÉCNICO 

 Participar na definição e planeamento de programas, 

atividades e eventos desportivos de acordo com o âmbito 

estratégico e institucional em causa; 

 Participar no processo de aprovisionamento de recursos 

necessários à operacionalização de programas, atividades 

e eventos desportivos; 

 Participar na angariação de subsídios, apoios e patrocínios 

junto de potenciais parceiros (entidades públicas e 

privadas), de modo a maximizar receitas e garantir 

condições para a implementação de programas, atividades 

e eventos desportivos; 

 Colaborar no planeamento e operacionalização de 

campanhas de informação e divulgação de programas, 

atividades e eventos desportivos; 

 Coadjuvar na preparação, montagem e desmontagem dos 

espaços e equipamentos afetos aos programas, atividades 

e eventos desportivos; 

 Participar na organização, operacionalização e 

monitorização do processo de inscrições/acreditações em 

programas, atividades e eventos desportivos; 

 Prestar atendimento ao público (presencial, telefónico e 

por meios informáticos) sobre os programas, atividades e 

eventos desportivos promovidos pela organização, 

adoptando procedimentos e técnicas adequadas; 

 Colaborar na gestão das instalações e equipamentos 

desportivos de acordo com a estratégia e a política 

comercial da organização e as necessidades e expectativas 

dos utentes; 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Federações, 

Clubes Desportivos, Ginásios... 

 Empresas de Organização de Eventos Desportivos 

 Campos de Férias. 

CERTIFICAÇÃO 

Após a conclusão, com aproveitamento, de um Curso 

Profissional obténs o ensino secundário e certificação 

profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro 

Nacional de Qualificações. 

EMPRESAS DE ESTÁGIO 

      

      

  

PLANO DE ESTUDOS 

* Carga horária global dos três anos do ciclo de formação 

GALERIA DE IMAGENS 

       

    

Directora de Curso: Sofia Oom 
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Português 320h 

Língua Estrangeira I, II ou III 220h 

Área de Integração 220h 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100h 

Educação Física 140h 
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Psicologia 200h 

Matemática 200h 

Estudo do Movimento 100h 
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Práticas de atividades físicas e desportivas 350h 

Organização e Gestão do desporto 325h 

Gestão de Programas e Projectos do 

Desporto 
275h 

Gestão de Instalações Desportivas 250h 

Formação em Contexto de Trabalho 600h a 840h 

Carga horária total 3300h a 3540h 

https://www.youtube.com/channel/UCE9KE2piJxYLRhlNOb7Q4RQ

