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Curso Profissional de Nível IV (12.º Ano)
Objetivos

Matriz Curricular

Colaborar na gestão e manutenção de instalações e de equipamentos desportivos e
participar na conceção, desenvolvimento
eavaliação de programas, atividades e eventos desportivos em diversos contextos organizacionais.

A formação privilegia uma estrutura curricular
acentuadamente profissionalizante que integra
as componentes de formação sociocultural,
científica e técnica, incluindo uma formação
em contexto de trabalho (FCT).

Certificação

FCT assume a forma de um estágio não remunerado

A conclusão, com aproveitamento, do Curso Profissional confere:

 um diploma de nível secundário de educação (12.º Ano);

 um certificado de qualificação de nível IV

para desenvolver as competências técnicas
relevantes para a qualificação profissional a adquirir.

Perfil de Desempenho à
saída do curso
O Técnico de Apoio à Gestão Desportiva é o profissional qualificado apto a:






do Quadro Nacional de Qualificações.



Prosseguimento de estudos/formação



A conclusão de um Curso Profissional permite o prosseguimento de estudos/ formação num Curso Técnico Superior Profissional de nível
V ou o acesso a um
Curso do
Ensino Superior.






Participar na definição e planeamento
de programas, atividades e eventos
desportivos de acordo com o âmbito
estratégico institucional em causa.
Participar no processo de aprovisionamento de recursos necessários à
operacionalização de programas
Participar na angariação de subsídios,
apoios e patrocínios
Colaborar no planeamento e operacionalização de campanhas de informação e divulgação de programas
Participar no controlo, monitorização e avaliação do desenvolvimento
de programas
Coadjuvar na preparação, montagem
e desmontagem dos espaços e equipamentos
Participar na organização, operacionalização e monitorização do processo de inscrições
Colaborar no apoio e atendimento
aos destinatários de programas
Participar na construção, implementação e controlo de regulamentos de
utilização de equipamentos

