
PERFIL DE DESEMPENHO 

O técnico de apoio à gestão desportiva é o profissional que colabora na gestão e manutenção 
de instalações e de equipamentos desportivos e que participa na conceção, desenvolvimento e 
avaliação de programas, atividades e eventos desportivos em diversos contextos 
organizacionais.  

As atividades principais a desempenhar por este técnico são: 

1) Participar na definição e planeamento de programas, atividades e eventos desportivos de
acordo com o âmbito estratégico e institucional em causa: 

2) Participar no processo de aprovisionamento de recursos necessários à operacionalização de
programas, atividades e eventos desportivos, de acordo com os objetivos estabelecidos, a 
capacidade da organização e a sua relação com o meio envolvente:  

3) Participar na angariação de subsídios, apoios e patrocínios junto de potenciais parceiros
(entidades públicas e privadas), de modo a maximizar receitas e garantir condições para a 
implementação de programas, atividades e eventos desportivos, considerando o âmbito 
institucional e o posicionamento da organização em causa:  

4) Colaborar no planeamento e operacionalização de campanhas de informação e divulgação
de programas, atividades e eventos desportivos, junto dos respetivos segmentos alvo: 

5) Participar no controlo, monitorização e avaliação do desenvolvimento de programas,
atividades e eventos desportivos, designadamente no que diz respeito ao cumprimento de 
tarefas planeadas, à eficácia de procedimentos ao controlo orçamental e à qualidade dos 
serviços prestados:  

6) Coadjuvar na preparação, montagem e desmontagem dos espaços e equipamentos afetos
aos programas, atividades e eventos desportivos, dando indicações sobre os recursos a afetar 
e o tempo necessário à execução da tarefa, no cumprimento do plano operacional 
previamente estabelecido;  

7) Participar na organização, operacionalização e monitorização do processo de
inscrições/acreditações em programas, atividades e eventos desportivos: 

8) Colaborar no apoio e atendimento aos destinatários de programas, atividades e eventos
desportivos e aos utilizadores de instalações desportivas: 

9) Participar na construção, implementação e controlo de regulamentos de utilização de
equipamentos e instalações desportivas, identificando as normas de funcionamento e de 
segurança a respeitar por trabalhadores e utentes:  
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10) Participar na definição e implementação de planos de manutenção de instalações e
equipamentos desportivos: 

11) Participar no processo de aprovisionamento de recursos necessários ao regular
funcionamento das instalações desportivas, em conciliação com a frequência e o volume de 
utilização, as especificidades das atividades nelas desenvolvidas e as características e 
comportamentos dos utilizadores;  

12) Colaborar na gestão das instalações e equipamentos desportivos e espaços vocacionados
para a prática desportiva, de acordo com a estratégia e a política comercial da organização e as 
necessidades e expectativas dos utentes.  



DE

VELA
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

+ Informações
Diretamente no estabelecimento de ensino
Departamento de Atividade Física e do Desporto

dafd@cm-lisboa.ptt email213 501 332

www.cm-lisboa.pt

CLUBES NÁUTICOS

ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA

CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL

NÁUTICO CLUBE BOA ESPERANÇA

SPORT ALGÉS E DAFUNDO

PARCEIROS

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE LISBOA

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

JUNTAS DE FREGUESIA DE LISBOA

PORTO DE LISBOA



ATIVIDADE - VELA
Aulas de 3 horas, uma vez por semana e durante 11 semanas

(11 aulas), na Doca de Belém e Cais do Sodré e incluem o

acesso a aulas teóricas e práticas.

CONDIÇÕES DE ACESSO
O programa é gratuito.

Os alunos terão de ser devidamente inscritos pelas escolas.

É obrigatório que todos os alunos inscritos saibam nadar.

Para tal, terão que realizar previamente um teste de natação.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Equipamento individual:

O participante tem que utilizar obrigatoriamente o

seguinte equipamento no tempo total da aula:

- Colete salva-vidas, fato isotérmico e blusão corta-

vento, fornecidos pelo clube;

- Ténis de desporto e protetor solar, a cargo de cada

participante.

É expressamente obrigatório:

a) Respeitar e ouvir com atenção as orientações dos pro-

fessores;

b) Usar sempre o colete salva-vidas;

c) Não sair para a atividade ou utilizar qualquer material

sem a presença e autorização do professor;

d) Respeitar os horários estabelecidos;

e) Zelar pelo material utilizado e pelas embarcações;

f) Sinalizar a existência de qualquer falta ou dano no equi-

pamento;

g) Todos os alunos/as com o cabelo comprido realizar a

aula com o cabelo apanhado;

h) Após a atividade, tomar banho e deixar o espaço limpo

de objetos.

É expressamente proibido:

a) O uso de brincos, pulseiras, fios, relógios, pastilhas

elásticas, etc…

b) Andar descalço na atividade;

c) O uso de chinelos na atividade;

d) Correr nas zonas de transporte da embarcação.

CLUBES DE MAR
A cidade de Lisboa está a recuperar a sua vocação

marítima e a democratizar o acesso ao Tejo através do

Programa Municipal de Desenvolvimento dos Despor-

tos Náuticos em Lisboa, que promove a prática de

Remo e Vela no rio.

O programa teve início em 2015 eCLUBES DE MAR

pretende contribuir para o desenvolvimento das com-

petências formativas dos alunos do ensino básico que

frequentam as escolas públicas do concelho de Lisboa.

É integralmente gratuito para os alunos e desenvolvido

em parceria com as juntas de freguesia, os agrupa-

mentos de escolas e os clubes náuticos da cidade.



DE

REMO
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

+ Informações
Diretamente no estabelecimento de ensino
Departamento de Atividade Física e do Desporto

dafd@cm-lisboa.ptt email213 501 332

www.cm-lisboa.pt

CLUBES NÁUTICOS

ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA

CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL

NÁUTICO CLUBE BOA ESPERANÇA

SPORT ALGÉS E DAFUNDO

PARCEIROS

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE LISBOA

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

JUNTAS DE FREGUESIA DE LISBOA

PORTO DE LISBOA



ATIVIDADE - REMO
Aulas de 2 horas, uma vez por semana e durante 11 semanas

(11 aulas), na Doca de Santo Amaro e incluem o acesso a aulas

práticas em terra e na água.

CONDIÇÕES DE ACESSO
O programa é gratuito.

Os alunos terão de ser devidamente inscritos pelas escolas.

É obrigatório que todos os alunos inscritos saibam nadar.

Para tal, terão que realizar previamente um teste de natação.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Equipamento individual:

O participante tem que utilizar obrigatoriamente o

seguinte equipamento no tempo total da aula:

- Colete salva-vidas e blusão corta-vento, fornecidos

pelo clube;

- T'shirt neoprene (recomendado), calção, ténis de des-

porto e protetor solar, a cargo de cada participante.

É expressamente obrigatório:

a) Respeitar e ouvir com atenção as orientações dos

professores;

b) Usar sempre o colete salva -vidas;

c) Não sair para a atividade ou utilizar qualquer material

sem a presença e autorização do professor;

d) Respeitar os horários estabelecidos;

e) Zelar pelo material utilizado e pelas embarcações;

f) Sinalizar a existência de qualquer falta ou dano no equi-

pamento;

g) Após a atividade, tomar banho e deixar o espaço limpo

de objetos.

É expressamente proibido:

a) O uso de brincos, pulseiras, fios, relógios, pastilhas

elásticas, etc…

b) Andar descalço na atividade;

c) O uso de chinelos na atividade;

d) Correr nas zonas de transporte da embarcação.

CLUBES DE MAR
A cidade de Lisboa está a recuperar a sua vocação marítima

e a democratizar o acesso ao Tejo através do Programa

Municipal de Desenvolvimento dos Desportos Náuticos em

Lisboa, que promove a prática de Remo e Vela no rio.

O programa teve início em 2015 e pretendeCLUBES DE MAR

contribuir para o desenvolvimento das competências for-

mativas dos alunos do ensino básico que frequentam as

escolas públicas do concelho de Lisboa. É integralmente

gratuito para os alunos e desenvolvido em parceria com as

juntas de freguesia, os agrupamentos de escolas e os clubes

náuticos da cidade.



Condições de ingresso: Titulares do 9º ano de escolaridade ou equivalente

HORAS TEMPOS HORAS TEMPOS HORAS TEMPOS

5 4 4

(2+2+1) (2+1+1) (2+1+1)

3 3 3

(2+1) (2+1) (2+1)

(2+1) (2+1) (2+1)
2 2 2

(2) (2) (2)

(2+2)

1000 440 17 285 12 275 12

2 2 -

(2) (2) -

3 3 2

(2+1) (2+1) (2)

3 4 2

(2+1) (2+2) (1+1)

500 205 8 207 9 88 4

3 3 3

(2+1) (2+1) (2+1)

4 4 3

(2+2) (2+2) (2+1)

4 4 3

(2+2) (2+2) (2+1)

3 4 3

(2+1) (2+2) (2+1)

1200

600 50 - 250 - 300 - 600 GR620

1800 500 14 625 15 675 12 1800

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 equilibrio 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. 

Nota: Plano curricular aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de   2018

3300
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Componentes de 
Formação/Disciplinas

TOTAL DE 
HORAS 

(a) (ciclo 
de 

formação)

CARGA ANUAL/SEMANAL
10º ANO - 35 SEMANAS
11º ANO - 29 SEMANAS                     
12º ANO - 28 SEMANAS

TOTAL GRUPO

10º 11º 12º

Componente 
de formação 
sócio-cultural

Português c) 320 130 100 90

Área de Integração 220

GR300

Língua Estrangeira I 
ou II b)

220

320

220 GR400/4
10/420

Educação Física 140 50 45 45 140 GR620

80
3

80 70 70 220 GR330

70
3

70
3

100

GR510

Sub-total

Psicologia

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

100 100
4 - - - -

100

Formação em 
Contexto de

Sub-total

GR550

Sub-total

Componente 
de formação 

científica

Estudo do 
Movimento

100 55 45 GR400/G
R620

Matemática 200 75 75 50 200 GR500

75 87 38 200

0

Tempos/Sem. Tempos/Sem.

200

Organização e 
Gestão do Desporto

350

Gestão de 
Instalações 
Desportivas

250 75 100 75

7268,7269,7271,
0618

7259,7268,0653,
7264

7263,4793,7265

275

UFCD

UFCD

UFCD

UFCD

Práticas de 
Atividades Físicas e 

Desportivas
325 100 75 150

175

1145 1117 1038

TOTAL DE HORAS/CURSO

GR620

7279,7242, 
7295,7244 7278,7283,7243 7289,7286, 7277, 

7291,7284

325

7246,7247,7248,
7249,7843,7250 7251,7252,7253 7254,7255,7257

350 GR620

7273,7274,7275

250 GR620

7258,0703,7261,
7266

3300 39 36 28
Tempos/Sem.

_ _ _

Proposta para 2018/2021 

Sub-total

275 GR620

Componente 
de formação 

técnica

100 75

Gestão de 
Programas e 
Projetos do 
Desporto

100 100 75

7267,7270,7272
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