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Apresentação
O universo desportivo necessita de dirigentes
e quadros técnicos, cada vez mais qualificados,
nos seus diversos sectores e instituições.
É certo que as formações iniciais, em áreas
como a Educação Física e Desporto ou a
Administração e Gestão, são uma base importante para o exercício profissional. Todavia, a crescente importância sócioeconómica do fenómeno desportivo e o desenvolvimento quantitativo e qualitativo das
suas actividades – da formação de base ao
alto rendimento, passando pelo Desporto para
Todos – exige que, gradualmente, os técnicos
e dirigentes da área desportiva obtenham
formações complementares, de modo a
acompanharem as transformações sócioculturais profundas que se verificam na nossa
sociedade, e que são fortemente induzidas
pela evolução científica e técnica.
Deste modo, o objectivo principal do Curso é
o de apoiar e reforçar a atitude de abertura
dos formandos para a aquisição de novos conhecimentos e de estimular a sua disponibilidade para uma formação permanente, ao
dotá-los com os fundamentos culturais e as
competências teóricas e práticas em matéria
de gestão das actividades desportivas e recreativas.
No entanto, além das matérias relacionadas
directamente com a gestão do desporto e integradas numa proficiente Pós-Graduação
desta natureza, o Curso contempla todas as
outras áreas complementares e cada vez mais
indispensáveis à preparação e desenvolvimento integral de um bom gestor, desde o
direito aos conhecimentos desportivos médicos,
sendo algumas delas realmente inovadoras,
casos das técnicas de negociação ou do empreendorismo aplicado ao desporto.
Pretende-se assim com esta formação suprir
as lacunas normalmente existentes, dotando
os interessados das habilitações indispensáveis a um correcto cumprimento de funções
relacionadas com o ramo desportivo.
O Curso funcionará em regime de Módulos,
com uma vertente muito prática, acompanhados ainda por algumas conferências sobre assuntos considerados essenciais com oradores peritos nas áreas alvo das mesmas.
Objetivos/Competências
! Facultar conhecimentos especializados e
actuais nos domínios mais relevantes da
Gestão Desportiva.
! Proporcionar o conhecimento indispensável para o acompanhamento e aperfeiçoamento futuros das matérias de Gestão Desportiva.
! Permitir conhecer e compreender a integralidade dos temas essenciais relacionados com a área de gestão desportiva, casos por exemplo do domínio das técnicas
que permitam negociar eficazmente ou do
modo de criação de eficientes empreendedores bem como o conhecimento adequado da legislação relevante, pois só uma
percepção ampla concede uma adequada
instrução formativa.
Destinatários
- Licenciados em gestão, economia, administração, ciências desportivas, direito ou áreas
cujas funções exijam conhecimentos relaci-

onados com gestão desportiva.
- Dirigentes e técnicos na administração pública (central, regional e local);
- Dirigentes e técnicos na área do associativismo desportivo (federações, associações
e clubes desportivos);
- Profissionais que exerçam ou que queiram
exercer funções relacionadas com o desporto,
nomeadamente gestores, empresários e restantes agentes desportivos.
Corpo Docente/Conferencistas
O Curso da Pós-Graduação em Gestão Desportiva dispõe de um Corpo Docente e conferencistas com relevante preparação científica, constituído por Doutores, Mestres e Licenciados possuidores de um excelente currículo científico, académico e profissional
nas áreas leccionadas, designadamente:
Docentes
Mestre Miguel Furtado
Mestre José Manuel Pereira
Mestre Mário Guimarães
Mestre Gisela Nascimento
Mestre Manuel Resende
Dr. Pedro Afra
Dr. João Sachetti
Dr. Daniel Cruzeiro
Professor Doutor Rui Teixeira Santos
Dr. Rui Gomes da Silva
Dr. João Bibe
Professor Doutor Luís Horta
Dr. Fanha Vieira
Professor Doutor António Damasceno Correia
Dr. José Ataíde Furtado

Conferencistas
Professor Doutor José Manuel Meirim
Professor Doutor Maurício Ferrão
Professor Doutor Pedro Mil-Homens
Mestre Paulo Frischknecht
Dr. João Almeida
Dr. Tomaz Morais
Dr. Vasco Lynce

Módulo - Marketing Desportivo (12h)
Drº Pedro Afra

Módulo - Organização de Eventos
Desportivos (12h)
Drº João Sachetti

Módulo - Informação e Comunicação (6h)
Drº Daniel Cruzeiro

Módulo - Economia e Finanças
do Desporto (6h)
Professor Doutor Rui Teixeira Santos
Dr. Rui Gomes da Silva

Módulo - Gestão Financeira e Auditoria
(16h)
Dr. João Bibe

Módulo - Política e Ética Desportiva (10h)
Mestre Miguel Furtado

Módulo - Aspectos Bio-Médicos
no Desporto (4h)
Professor Doutor Luís Horta

Módulo - Desporto, Ambiente e Turismo
(6h)
Drº Fanha Vieira

Módulo - Técnicas de Negociação (8h)
Professor Doutor António Damasceno Correia

Módulo - Empreendorismo aplicado
ao Desporto (6h)
Drº José Ataíde Furtado

Duração e Horário
- 4 horas leccionadas aos sábados à tarde,
das 14h às 18h, num total de 160h mais 12h
ministradas em Conferências.

Avaliação
- Presenças obrigatórias de 75% do total das
aulas.
- Trabalho final sobre um dos temas de Gestão
Desportiva com apresentação pública perante
um júri.
Plano de Estudos
Unidade Curricular

Módulo - Organização e Desenvolvimento
do Desporto (12h)
Mestre José Manuel Pereira

Módulo - Gestão das Organizações
Desportivas (10h)
Mestre Mário Guimarães

Módulo - Direito do Desporto (16h)
Mestre Miguel Furtado

Módulo - Gestão de Recursos Humanos
Desportivos (12h)
Mestre Gisela Nascimento

Módulo - Planificação Estratégica (12h)
Mestre Miguel Furtado

Módulo - Gestão e Manutenção
de Espaços Desportivos (12h)
Mestre Manuel Resende
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