Gestão do Desporto
 3 ECTS

 3.º Ano, 1.º Semestre

| Área Científica
Educação Física e Desporto (EFD)

| Objetivos de Aprendizagem


No final da unidade curricular de gestão do desporto, pretende-se que os
discentes sejam portadores de conhecimento e informação que lhes permita:
o

Identificar e caraterizar a cultura e os valores predominantes nas
diferentes organizações desportivas;

o

Saber como intervir em funções de gestão de recursos humanos em
contexto desportivo;

o

Dominar técnicas comportamentais e de intervenção com pessoas, no
sentido de uma eficaz gestão estratégica e planeamento organizacional;

o

Possuir uma visão global do processo de gestão de um evento e suas
implicações sociais e económicas;

o

Conhecer o trabalho específico de cada área, tendo como referencia as
estruturas humanas, recursos financeiros e riscos associados, bem como
as estratégias de planeamento, controlo e gestão;

o

Conhecer o processo de planeamento e gestão de uma instalação
desportiva e suas implicações sociais, económicas e ambientais.

| Conteúdos Programáticos


Bloco I: as organizações e o enquadramento humano
o

Enquadramento da gestão e do gestor desportivo.

o

A gestão das organizações: a estrutura e a estratégia organizacional.

o

Os fatores de desenvolvimento desportivo.

o

Modelos de organização e programação de atividades.

o

A gestão de recursos humanos nas organizações desportivas:


O mercado de recursos humanos e o mercado do trabalho;



A motivação, a liderança e a comunicação.



Bloco II: planeamento e gestão de eventos
o

o



Desenvolvimento e implementação de projetos:


Abordagem conceptual;



As fases e o ciclo dinâmico de um projeto;

A gestão de um projeto.


A gestão de um evento desportivo:



Princípios fundamentais na realização de um evento desportivo;



Tipologia e classificação de eventos segundo critérios definidos;



Processo de coordenação e gestão de eventos desportivos;



Os recursos materiais, humanos e orçamentais.

Bloco III: a gestão de instalações desportivas
o

Tipologia e caraterização técnica de instalações e espaços desportivos.

o

Planeamento e conceção de instalações desportivas.

o

Processos de gestão em instalações e espaços desportivos:


O apetrechamento, armazenamento, manutenção e conservação
de materiais e equipamentos;



A gestão de programas e atividades;



A gestão económica e financeira;



A gestão da segurança;



A gestão da qualidade;



Indicadores de avaliação e de gestão.

| Metodologia de Ensino


Ensino teórico: sessões de exposição teórica dos conteúdos programáticos.



Ensino teórico-prático e assíncrono: discussão de temas introduzidos nas sessões
teóricas e análises de documentos, artigos científicos ou casos práticos.



Orientação tutorial: esclarecimento de dúvidas relativas às sessões teóricas e
sessões teórico-práticas e acompanhamento de trabalhos de grupo.

