
APOIO
À GESTÃO DESPORTIVA

O CURSO

OBJETIVOS

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Nível 4 de qualificação do QND 
Formação técnica: Práticas de Atividades Físicas e Desportivas, Organização e 
Gestão de Desporto, Gestão de Instalações Desportivas e Formação em Con-
texto de Trabalho.
Permite, igualmente, o acesso ao ensino superior.

Com este curso ficarás apto a colaborar na gestão e manutenção de 
instalações e de equipamentos desportivos e participar na conce-
ção, desenvolvimento e avaliação de programas, atividades e even-
tos desportivos em diversos contextos organizacionais.

- Participar na definição e planeamento de programas, atividades 
e eventos desportivos de acordo com o âmbito estratégico e insti-
tucional em causa;
- Participar no processo de aprovisionamento de recursos neces-
sários à operacionalização de programas, atividades e eventos des-
portivos, de acordo com os objetivos estabelecidos, a capacidade da 
organização e a sua relação com o meio envolvente;
- Colaborar no planeamento e operacionalização de campanhas de 
informação e divulgação de programas, atividades e eventos des-
portivos, junto dos respetivos segmentos alvo;
- Participar no controlo, monitorização e avaliação do desenvolvi-
mento de programas, atividades e eventos desportivos, designada-
mente no que diz respeito ao cumprimento de tarefas planeadas, 
à eficácia de procedimentos, ao controlo orçamental e à qualidade 
dos serviços prestados;
- Coadjuvar na preparação, montagem e desmontagem dos espa-
ços e equipamentos afetos aos programas, atividades e eventos 
desportivos, dando indicações sobre os recursos a afetar e o tempo 
necessário à execução da tarefa, no cumprimento do plano opera-
cional previamente estabelecido;
Participar na organização, operacionalização e monitorização do 
processo de inscrições/acreditações em programas, atividades e 
eventos desportivos.

Técnico de Gestão de Eventos Desportivos
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PROJETOS
Gala do Desporto Escolar

https://www.esrpeixoto.edu.pt/88-desporto-escolar/363-gala-do-desporto-escolar
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PLANO
CURRICULAR DISCIPLINAS HORAS

FORMAÇÃO 
SOCIOCULTURAL

Português 320

Língua Estrangeira I, II ou III 220

Área de Integração 220

Tecnologia de Informação e 
Comunicação 100

Educação Física 140

Educação Moral e Religiosa 81

FORMAÇÃO 
CIENTÍFICA

Matemática 200

Psicologia 200

Estudo do Movimento 100

FORMAÇÃO 
TÉCNICA

Práticas de Atividades Físicas
e Desportivas 250

Organização e Gestão do
Desporto 325

Gestão de Programação e
Projetos do Desporto 275

Gestão de Instalações
Desportivas 250

Formação em Contexto de 
Trabalho 600


