
Principais Competências 

 

Se gostas de trabalhar em 
desporto, esta é a tua  

linha de partida. 

Escola Secundária 
C/ 2º e 3º Ciclos 

D. João V 

Informações Úteis 

Jovens: 
- Com 3º ciclo do Ensino 

Básico; 
- Com ou sem qualificação  

profissional. 

 

Inscrições 
 
Na Escola Secundária c/2º e 3º Ciclos D. João V  
Diretores(as) de Turma 
Secretaria 
Serviço de Psicologia e Orientação (Espaço+) 

Transportes 

Carris: 711, 746, 764 e 767 

Rodoviária : 162, 109 e 185 (ligação ao 

metro) 

Comboio: Estação Stª Cruz/Damaia 

Metro: Estação da Reboleira 

Rua Maria Lamas 
       DAMAIA 
2720-364 AMADORA 
Tel: 214 906 460 

e-mail: esdjvdir@gmail.com  

 

• Colaborar na definição de programas, atividades e 

eventos desportivos; 

• Participar no processo de aprovisionamento de re-

cursos necessários à operacionalização de progra-
mas, atividades e eventos desportivos; 

• Participar na angariação de subsídios, apoio e patro-

cínios junto de potenciais parceiros; 

• Colaborar no planeamento e operacionalização de 

campanhas de informação e divulgação de programas, 
atividades e eventos desportivos; 

• Participar no controlo, monitorização e avaliação do 

desenvolvimento de programas, atividades e eventos 
desportivos; 

• Coadjuvar na preparação, montagem e desmonta-

gem dos espaços e equipamentos afetos aos progra-
mas, atividades e eventos desportivos; 

• Participar na organização, operacionalização e mo-

nitorização do processo de inscrições/acreditações em 
programas, atividades e eventos desportivos; 

• Colaborar no apoio e atendimento aos destinatários 

de programas, atividades e eventos desportivos e aos 
utilizadores de instalações desportivas; 

• Participar na construção, implementação e controlo 

de regulamentos de utilização de equipamentos e ins-
talações desportivas; 

• Participar na definição e implementação de planos 

de manutenção de instalações e equipamentos des-
portivos; 

• Participar no processo de aprovisionamento de re-

cursos necessários ao regular funcionamento das ins-
talações desportivas; 

• Colaborar na gestão das instalações e equipamen-

tos desportivos e espaços vocacionados para a prática 
desportiva 



Formação: 

O Plano Curricular do curso é constituído por 

disciplinas de Formação Sociocultural, Científi-

ca e Técnica, com uma grande vertente práti-

ca, preparando desta forma os(as) alunos(as) 

para o ingresso no mundo do trabalho.  

Formação em Contexto de Trabalho: 

Estágio profissional numa empresa do Ramo, 

com a duração de 600 horas.  

 
Certificação: 

 Obtenção de um Certificado de Conclusão 

do 12º ano do Ensino Secundário. 

 Certificado de Qualificação Profissional 

de Nível 4 de Técnico(a) de Apoio à  Gestão  

Desportiva 

Três anos letivos; 
 
Prova de Avaliação Profissional; 
 
  Certificado de Aptidão Profissional  
nível 4. 

Curso Plano Curricular Formação, 

 Estágio e  

Certificação 
Componente de Formação  Horas 

Formação  sociocultural 1000 

Português 320 

Língua Estrangeira, I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias de Informação e Comu-
nicação 

100 

Educação Física 140 

Formação Científica 
500 

Psicologia 200 

 Matemática 200 

Estudo do Movimento 100 

Formação Técnica 1600 

Gestão de Programas e Projetos de 
Desporto 

255 

Práticas de Atividades Físicas e 
Desportivas 

335 

Organização e Gestão do Desporto 280 

Gestão de Instalações Desportivas 230 

Formação em Contexto de Trabalho 600 


