
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porquê escolher este 

curso? 

Curso Profiss ional  
Técnico de Apoio 

à Gestão 
Desportiva  

 

 Dá dupla certificação 

 Oportunidade de trabalho 
imediato 

 Estágio integrado 

 Possibilidade de seguir 
estudos superiores 

 Organizar uma carreira 
profissional 

 Participação em diversos 

eventos  

A Escola Básica 2,3 / S Michel 
Giacometti oferece-te um futuro! 

Mais informações no site da Escola:  
Agrupamento de Escolas Michel 
Giacometti 
http://escolasmichelgiacometti.net/ 

Rua das Descobertas 

2975-350 Quinta do Conde  

T. 212109840  

escolasmichelgiacometti@gmail.com  
 

 

http://escolasmichelgiacometti.net/
mailto:escolasmichelgiacometti@gmail.com


 

Plano de estudos / Componentes 
de formação  

Componente de Formação 
Sociocultural: 

Total de horas (a)     
(ciclo de formação) 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

100 

Educação Física 140 

Subtotal 1000 

Componente de Formação Científica: 
Total de horas (a)     

(ciclo de formação) 

Matemática 200 

Psicologia 200 

Estudo do Movimento 100 

Subtotal 500 

Componente de Formação Técnica: 
Total de horas (a)     

(ciclo de formação) 

Práticas de Actividades Físicas e 
Desportivas 

355 

Organização e Gestão do Desporto 300 

Gestão de Programas e Projectos do 
Desporto 

275 

Gestão de Instalações Desportivas 250 

Formação em Contexto de Trabalho 420 

Subtotal 1600 

Total de horas/curso 3100 

(a) Carga horária global não compartimentada pelos três anos 

do ciclo de formação a gerir pela escola, no âmbito da sua 

autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga 

anual de forma a optimizar a gestão modular e a formação 

em contexto de trabalho. 

(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado 

apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. 

 

 
O Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva é o profissional que:   
 

 colabora na gestão e 
manutenção de instalações e 
de equipamentos desportivos;  

 

 participa na conceção, 
desenvolvimento e avaliação 
de programas, atividades e 
eventos desportivos em 
diversos contextos 
organizacionais.  

 

 
 
 
 
Saídas Profissionais    
 

 Administração Pública 
central e local (Autarquias e 
Juntas de Freguesia);  

 

 Setor Privado não Lucrativo 
(Clubes e Associações)  

 

 Setor Privado Lucrativo 
(empresas de atividades 
desportivas).  

 

Para obter informações sobre 
vagas ou para enviar o seu 
currículo, visite o nosso Web 
site em: 

www.lucernepublishing.com 

O Curso Profissional confere:  
 

 12ºAno de Escolaridade  

 Certificação de Qualificação 
Profissional, de nível IV (Técnico 
Altamente Qualificado)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Condições de Acesso:  
 

 Possuir o 9º ano de escolaridade  

 Não ter concluído o ensino 
secundário  

 Não ter mais de 18 anos  

 

 

http://www.unifia.edu.br/unifia_cursos/graduacao/gestao_desportiva_lazer/default.asp

