
ACEF/1213/15382 — Guião para a auto-
avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L.

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Da Maia

A3. Ciclo de estudos:
Gestão do Desporto

A3. Study cycle:
Sport Management

A4. Grau:
Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Aviso n.º 2558/2011 no Diário da República, 2.ª Série, N.º 16, 24 de Janeiro de 2011

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências do Desporto

A6. Main scientific area of the study cycle:
Sport Sciences

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de 
Março (CNAEF): 

813

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 
de Março (CNAEF), se aplicável: 

340

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

310

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
3 Anos - 6 Semestres

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
3 years - 6 semesters

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
80

A11. Condições de acesso e ingresso:
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Nota mínima de candidatura: 95
Classificação do ensino secundário: 65%
Classificação do exame nacional: 35% (nota mínima de 95 pontos)
Provas de ingresso: 04 Economia ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou 18 Português.

A11. Entry Requirements:
One of the following tests: 04 Economy; 17 Mathematics Applied to Social Sciences; 18 Portuguese

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de 
estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Não aplicável

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão do Desporto

A13.1. Study Cycle:
Sport Management

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o 
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation 
of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

Não aplicável Not Applicable

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that 
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Ciências do Desporto/Sport Sciences CD/SS 90 0

Ciências Empresariais/Business Sciences CE/BS 62 0

Ciências Sociais/Social Sciences CS/SS 28 0

(3 Items) 180 0
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A14. Plano de estudos

Mapa II - Não aplicável - 1 Ano/1 Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão do Desporto

A14.1. Study Cycle:
Sport Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1 Ano/1 Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st year/1 st semester

Mapa II - Não aplicável - 1 Ano/2 Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão do Desporto

A14.1. Study Cycle:
Sport Management

A14.2. Grau:

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO 
FÍSICA E DESPORTO / 
INTRODUCTION TO PHYSICAL 
EDUCATION AND SPORT

CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO/TIC CE/BS SEMESTRAL/SEMESTRAL 150 TP: 60 6 NÃO/NO

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE 
EMPRESAS/Business Organisation 
and Management

CE/BS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

CONTABILIDADE I/Accounting I CE/BS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS 
SOCIAIS/Introduction to Social 
Sciences

CS/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DOS 
DESPORTOS COLECTIVOS 
I/Collective Sports: Principles and 
Practices I

CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

(6 Items)
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Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1 Ano/2 Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/2nd semester

Mapa II - Não aplicável - 2 Ano/1 Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão do Desporto

A14.1. Study Cycle:
Sport Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2 Ano/1 Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2 year/1 semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

ANÁLISE ECONÓMICA/Economical 
Analysis CS/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

CÁLCULO FINANCEIRO/Financial 
Calculus

CE/BS SEMESTRALSEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

CONTABILIDADE II/Accounting II CE/BS SEMESTRALSEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

TEORIA DO DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO/Sport Development 
Theory

CD/SS SEMESTRALSEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

DIREITO DO DESPORTO/Sports 
Law CD/SS SEMESTRALSEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DOS 
DESPORTOS COLECTIVOS 
II/Collective Sports: Principles and 
Practices II

CD/SS SEMESTRALSEMESTRAL 175 TP: 64 7 NÃO/NO

(6 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Mapa II - Não aplicável - 2 Ano/2 Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão do Desporto

A14.1. Study Cycle:
Sport Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2 Ano/2 Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/2 semester

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

PSICOLOGIA DAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS/Psychology of Physical 
Activities

CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

ANÁLISE DE 
INVESTIMENTOS/Investment Analysis CE/BS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

MARKETING E 
PUBLICIDADE/Marketing and 
Advertising

CE/BS SEMESTRAL/SEMESTRAL 175 TP: 64 7 NÃO/NO

CONTABILIDADE 
ANALÍTICA/Analytical Accounting CE/BS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

GOVERNAÇÃO DO 
DESPORTO/Sports Governance CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DOS 
DESPORTOS INDIVIDUAIS I/Individual 
Sports: Principles and Practices I

CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

(6 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

ESTATÍSTICA/Statistics CS/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

INFORMÁTICA DE 
GESTÃO/Computer Science for 
Business Management

CE/BS SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

GESTÃO DE PROJECTOS/Project 
Management

CE/BS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS/Human Resource 
Management

CE/BS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

FISCALIDADE/Taxation CE/BS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DOS 
DESPORTOS INDIVIDUAIS 
II/Individual Sports: Principles and 
Practices II

CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 200 TP: 75 8 NÃO/NO
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Mapa II - Não aplicável - 3 Ano/1 Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão do Desporto

A14.1. Study Cycle:
Sport Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3 Ano/1 Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/3rd semester

Mapa II - Não aplicável - 3 Ano/2 Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão do Desporto

A14.1. Study Cycle:
Sport Management

A14.2. Grau:
Licenciado

(6 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

GESTÃO DO DESPORTO NO 
MUNICÍPIO/Municipal Sports 
Management

CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

GESTÃO DE INSTALAÇÕES 
DESPORTIVAS/Sports Facilities 
Management

CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

GESTÃO DE EVENTOS 
DESPORTIVOS/Sports Events 
Management

CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

ORGANIZAÇÃO DA 
EMERGÊNCIA/Emergency 
Organisation

CS/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

MARKETING DO 
DESPORTO/Sports Marketing CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA 
PREVENÇÃO/Prevention 
Organisation and Management 

CS/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 125 TP: 48 5 NÃO/NO

(6 Items)
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A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3 Ano/2 Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/2sd semester

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
Não aplicável

A15.1. If other, specify:
Not applicable

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve
(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Gastão Fernando Silva Sousa

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Os estágios estão distribuídos por sete possíveis áreas de intervenção profissional.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Os estágios estão distribuídos por sete possíveis áreas de intervenção profissional.

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

METODOLOGIA DA 
INVESTIGAÇÃO/Research Methods CS/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

GESTÃO DA INOVAÇÃO/Innovation 
Management CE/BS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

ÉTICA E DEONTOLOGIA DO 
DESPORTO/Sports Ethics and 
Deontology

CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

ESTUDOS COMPARADOS EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESPORTO/Comparative Studies in 
Physical Education and Sport

CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 100 TP: 32 4 NÃO/NO

ESTÁGIO/Internship CD/SS SEMESTRAL/SEMESTRAL 350 E - 260. 14 NÃO/NO

(5 Items)

Page 7 of 124ACEF/1213/15382 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-27http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e476018f-4d01-6c1d-8d3...



A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Lista entidades protocoladas.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a 
adequação dos recursos disponíveis. 

A17.2._Plano Distribuição Estágio.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos 
seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 
estágios e períodos de formação em serviço.

O funcionamento e organização logística dos estágios é assegurado pelo Coordenador de Curso em estreita 
colaboração com o Gabinete de Estágios, Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de Trabalho 
(GEIADMT).
Compete ao Coordenador de Curso:
a) Coordenar o funcionamento logístico global dos estágios;
b) Promover protocolos com instituições para as diferentes áreas de estágio;
O Coordenador deverá propor anualmente ao Conselho de Direção do ISMAI a nomeação do(s) supervisor(es) das 
áreas onde se integrem os diferentes locais de estágio de entre os docentes do curso com experiência académica e 
profissional relevante na área.
O estagiário é acompanhado por um Tutor da organização onde o estágio se realiza, o qual é um profissional com 
habilitações e competências para acompanhar a actividade desenvolvida, indicado pela Organização onde se realiza 
o estágio e validado pelo Coordenador da Licenciatura.
Todo o processo administrativo é assegurado pelo GEIADMT.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training 
periods.

The operation and logistic organisation of the internships is ensured by the Course Coordinator, in close 
collaboration with the Office of Internships, Integration and Monitoring of Graduates in the Labour Market 
(GEIADMT).
The Course Coordinator shall be responsible for:
coordinating the overall logistic functioning of the internships;
promoting protocols with institutions for the various areas of internship.
The Coordinator shall propose annually to ISMAI's Governing Board the appointment of the supervisor(s) of the 
areas under which the various internship locations fall from among the course's academic staff with relevant 
academic and professional experience in the area.
The trainee shall be accompanied by a tutor from the organisation where the internship takes place. The tutor must 
have the necessary qualifications and skills to monitor the activity developed and must be indicated by the 
Organisation where the internship is held and validated by the Coordinator of the degree.

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar 
os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar 
os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados 
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

A17.4.1._PROCESSO DE SELECÇÃO DOS TUTORES.pdf

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de 
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de 
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training 
study cycles)

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento a 
que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço / 
No of working years
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<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

<sem resposta>

A18. Observations:

<no answer>

A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

O ciclo de estudos possui os seguintes objetivos gerais à saída dos seus estudantes:
Assegurar uma sólida preparação científica e cultural e proporcionar uma formação técnica que habilite para o 
exercício de actividades profissionais no domínio da gestão do desporto e fomente o desenvolvimento das 
capacidades de concepção, de inovação e de análise crítica.
Promover a construção do saber, despertando o interesse dos alunos para a investigação e a formação contínua e 
utilizar, na actividade profissional de forma integrada, saberes próprios da sua especialidade, designadamente, 
economia, gestão financeira, marketing e direito desportivo e saberes transversais, multidisciplinares e 
interdisciplinares;
Planear, gerir, avaliar e controlar projectos, eventos e organizações no quadro do conhecimento da gestão do 
desporto com elevado grau de autonomia;
- Reformular e actualizar processos de gestão em função de contextos diversos e dinâmicos em que o fenómeno 
desportivo se desenvolve.

1.1. Study cycle's generic objectives.
The study cycle has the following general objectives:
To ensure sound scientific and cultural preparation and to provide students with technical training that will enable 
them to carry out professional duties in the field of sport management and to foster the development of skills in 
design, innovation and critical analysis;
To promote the construction of knowledge, stimulating the interest of students for research and continuous training 
and to integrate knowledge of their own speciality in their job, namely economics, financial management, marketing 
and sports law and transversal, multidisciplinary and interdisciplinary knowledge;
To plan, manage, assess and control projects, events and organizations within the framework of the their knowledge 
of sport management with a high degree of autonomy;
To reformulate and update management processes according to different and dynamic contexts in which the sports 
phenomenon is developed.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
O ISMAI possui como missão contribuir para a excelência da formação integral dos estudantes nos diversos ramos 
do saber científico técnico e cultural, preparando-os para a vida activa e motivando-os para a inovação e 
desenvolvimento. Nesse sentido, os objectivos definidos para este ciclo de estudos são coerentes com a missão da 
instituição ao promover, numa área específica do saber, a sua preparação para a vida activa. A focalização na 
transmissão de conhecimentos e ferramentas de trabalho adequadas ao contexto das organizações do sector do 
desporto é sinal inequívoco dessa coerência, bem como a integração dos estudantes de licenciatura nas 
actividades de inovação, desenvolvimento e extensão comunitária em curso no ISMAI. Outro elemento que reforça 
esta coerência é o Plano Curricular contemplar a realização de um Estágio com 14 ECTS, assegurando o contacto 
dos estudantes com as problemáticas da gestão no sector do desporto e a oportunidade de aplicar conhecimentos. 

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The mission of ISMAI is to contribute to the excellence of the comprehensive training of students in the various 
branches of scientific, technical and cultural knowledge, preparing them for working life and motivating them 
towards innovation and development. In this sense, the objectives set out for this study cycle are consistent with 
the mission of the institution to promote the preparation of students for working life in a specific area of knowledge. 
The focus on imparting knowledge and working tools suited to the context of sports organisations is a clear sign of 
this consistency, as well as the integration of graduate students in innovation, development and community 
extension activities in course in ISMAI. Another factor that enhances this coherence is the fact that the Curricular 
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Plan contemplates an internship with 14 ECTS, ensuring that students come into contact with the problems of 
sports management and the opportunity to apply knowledge.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objectivos do ciclo de estudos são públicos e convenientemente divulgados aos candidatos, estudantes e 
docentes do curso através dos seguintes meios:
- Portal informático do ISMAI;
- Suportes informativos do ciclo de estudos publicados pelo ISMAI (flyers, guia informativo, etc);
- Reuniões regulares realizadas com os docentes e estudantes.
Adicionalmente, e no âmbito das actividades regulares do curso, são realizadas sessões em que se debatem e 
esclarecem os objectivos definidos para o ciclo de estudos.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The objectives of the study cycle are public and properly disclosed to applicants, students and academic staff via 
the following means:
ISMAI's electronic portal;
Data-carrying media of the study cycle published by ISMAI (flyers, informative guide, etc.);
Regular meetings held with teachers and students.
In addition, and as part of the regular course activities, sessions will be held to discuss and clarify the objective set 
for the study cycle.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da 
Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e 
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

O Departamento de Educação Física e Desporto (DEFD) é a estrutura que, pedagógica e cientificamente assegura a 
adequação do curso aos seus objectivos. Cabe ao DEFD assegurar a continuidade e qualidade do corpo docente 
nos domínios científico, pedagógico, técnico e cultural. Para tal efeito cabe ao DEFD elaborar a proposta de corpo 
docente que, posteriormente, elege o coordenador do curso que, em conjunto com a comissão científico-
pedagógica, órgão colegial, constituído pelo coordenador de curso e por todos os docentes com grau de doutor 
que leccionam no curso, assegura a aprovação, revisão e actualização dos conteúdos curriculares. Este processo é 
realizado anualmente assegurando, dessa forma, a atualização constante dos conteúdos curriculares e a melhora 
contínua do processo de ensino-aprendizagem.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus 

revision and updating, and the allocation of academic service.
The Department of Pysical Education and Sport (DEFD) is the structure that ensures the educational and scientific 
appropriateness of the course to its objectives. The DEFD ensures the continuity and quality of the academic staff in 
the scientific, educational, technical and cultural fields. For this it must draw up a proposal of the academic staff that 
will subsequently elect the course coordinator who, in conjunction with the scientific and educational council, 
collegiate body, constituted by the course coordinator and by all the teachers holding a PhD who teach the course, 
will ensure the approval, revision and updating of the curriculum. This process is conducted annually, thereby 
ensuring the constant updating of the curriculum and the continuous improvement of the teaching and learning 
process.

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que 
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

A aplicação sistemática de um questionário sobre as percepções de ensino/aprendizagem, permite dar a conhecer 
as opiniões e motivações dos estudantes e docentes de todos os cursos em funcionamento no ISMAI. Os dados 
recolhidos são alvo de análise pela coordenação do curso em conjunto com os docentes e alunos em momentos a 
definir no ano lectivo.
A realização de reuniões regulares entre a coordenação, os docentes e os alunos, abordando as questões da 
qualidade do ensino, bem como a designação de um horário de atendimento da coordenação e a utilização regular 
do correio electrónico e do Portal do ISMAI como forma de comunicação com a comunidade académica pertencente 
ao curso, possibilita a participação activa de todos nas decisões relacionadas com o processo de 
ensino/aprendizagem. Finalmente, a participação de um aluno e docente do curso no Conselho Pedagógico da 
instituição, permite tomadas de posição e iniciativas sobre a qualidade de ensino ministrada no ISMAI.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have 
an influence on the teaching/learning process, including its quality.

The systematic application of a questionnaire on the perceptions of teaching/learning makes known the views and 
motivations of the students and teachers of all courses run at ISMAI. The data collected are being analysed by the 
course coordinator in conjunction with the teachers and students at specific moments during the academic year. 
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Regular meetings held with the coordinator, teachers and students, at which the quality of the teaching and the 
definition of the coordinator's office hours and the regular use of electronic mail and the ISMAI portal as a form of 
communication with the academic community of the course, makes it possible for everyone to actively participate in 
all of the decisions related to the teaching/learning process. Finally, the participation of a student and teacher from 
the course in the institution's educational council makes it possible for positions and initiatives to be adopted on the 
quality of the education provided by ISMAI.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A implementação de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), um processo complexo pela sua 
natureza, está a merecer a devida atenção pelas Direções do ISMAI e Maiêutica. A introdução de mecanismos de 
Garantia da Qualidade atingiu uma considerável dinâmica, envolvendo a comunidade escolar, articulada com a 
governação da Instituição.
Assim, as estruturas de Garantia da Qualidade ao nível do ensino prendem-se com meios de diagnóstico, com 
desenvolvimento harmonioso e atento acompanhamento, fortalecidos pelos contributos do Coordenador de Curso, 
Diretor de Departamento, Conselhos Pedagógico e Científico e Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e 
Qualidade/Gabinete de Estatística (GEPAQ/GE).
Nesta conformidade, pretende-se aprofundar as práticas em desenvolvimento com vista à otimização das funções 
pedagógica e científica dos docentes e à promoção de elevar a participação e responsabilidade dos estudantes.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 

The implementation of an Internal Quality Assurance System (SIGQ), a complex process due to its nature, is being 
given due attention by the Directors of ISMAI and Maiêutica. The introduction of quality assurance mechanisms 
achieved considerable dynamic, involving the school community combined with the governance of the institution.
In this way, the quality assurance structures in terms of teaching have to do with means of diagnosis, harmonious 
development and proper monitoring, strengthened by the contributions of the Course Coodinator, Head of 
Department, Educational and Scientific Councils and Planning, Studies and Statistics Office (GEPAQ/GE).
Accordingly, the intention is to foster developing practices with a view to optimising the educational and scientific 
duties of teachers and promoting greater participation and responsibility of students.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na 

instituição. 
O diretor do GEPAQ, Engº Ilídio Manuel Marques Moutinho e o GE formam um grupo coeso e eficiente, que têm 
entre outras atribuições, a contínua implementação de mecanismos de garantia da qualidade. Com efeito, 
considera-se “garantia da qualidade” como o conjunto de procedimentos, instrumentos e atividades que permitem à 
Instituição assegurar o cumprimento das orientações e boas práticas estabelecidas. O intenso envolvimento do 
GEPAQ/GE, não só no processo de avaliação externa efetuado pela EUA em 2010, mas também nas tarefas 
inerentes à Avaliação/Acreditação encetadas e desenvolvidas pela A3ES, têm proporcionado uma análise à sua 
“praxis” e igualmente um desencadear de ações em dois grandes domínios:
- estrutura organizacional, processos de tomada de decisão e formas de gestão;
- monitorização dos processos internos, sistemas de informação, racionalização de meios e estruturas e 
mecanismos de “feedback” e melhoria.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The director of GEPAQ, Eng. Ilídio Manuel Marques Moutinho, and GE form a cohesive and eficiente group that is 
responsible, inter alia, for the continued implementation of quality assurance mechanisms. "Quality assurance" is 
considered to be the set of procedures, instruments and activities that allow the institution to ensure compliance 
with the guidelines and established good practices. The intense involvement of the GEPAQ/GE, not only in the 
external evaluation process carried out by the EUA in 2010, but also in the tasks relating to the 
Assessment/Accreditation initiated and developed by the A3ES, have provided an analysis of its "praxis" and also a 
trigger of actions in two major areas:
organisational structure, decision-making processes and management methods;
monitoring of internal processes, information systems, rationalization of resources and structures and feedback and 
improvement mechanisms.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
O GE/GEPAQ foi criado no sentido de edificar instrumentos sistemáticos de avaliação da qualidade do 
ensino/aprendizagem, elaborando questionários e procurando dar a conhecer as perceções e motivações de 
estudantes e docentes, recorrendo a serviços de empresas especializadas. Foram desenvolvidos a partir de 
padrões internacionalmente instituídos pelo ENQA e aferidos no quadro do universo escolar através de 
experiências anteriores e aprovados em Conselho Pedagógico.
Os resultados, a que os estudantes têm acesso, são submetidos à análise da Coord. do Curso, Diretor de 
Departamento, órgãos de Direção institucionais e até a outros responsáveis qualificados, de modo a 
proporcionarem recomendações, correções ou ajustes à atuação dos diversos atores.
As diferentes formas avaliativas do processo de ensino/aprendizagem estão definidas em Regulamentos, além de 
haver procedimentos registados numa plataforma informática, onde são verificados os sumários, a assiduidade e a 
pontualidade dos docentes.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle. 
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The GE/GEPAQ was set up in order to build systematic instruments to assess the quality of the teaching/learning, 
drawing up questionnaires and seeking to make known the views and motivations of students and teachers, 
resorting to the services of specialised companies. The questionnaires were based on international standards 
established by the ENQA and measured within the university environment through previous experiences approved 
by the Educational Council.
The results, to which the students have access, are analysed by the course coordinator, Head of Department, 
members of the governing bodies and other qualified staff so as to provide recommendations, corrections or 
adjustments to the work of the various actors.
The different forms of assessment of the teaching/learning process are defined in Regulations and the procedures 
are recorded on an electronic platform, where the summaries, attendance and punctuality of teachers are checked. 

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria. 
Os resultados obtidos no final de cada semestre, oriundos dos questionários de percepção do ensino-
aprendizagem, são alvo de uma análise no contexto do departamento e da comissão científico-pedagógica; caso 
sejam identificados elementos que sugerem a implementação de acções de melhoria, as mesmas serão alvo de uma 
definição clara do seu propósito e dos resultados esperados, bem como estabelecidas métricas de monitorização e 
avaliação final. 

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions. 
The results obtained at the end of each semester from the questionnaires on teaching/learning are evaluated by the 
department and by the scientific and educational council; should any recommendations be identified that suggest 
the implementation of improvement measures, these measures will be clearly defined in terms of purpose and 
expected outcomes and monitoring and final evaluation metrics will be established.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
A cultura de avaliação no ISMAI tem tomado elevada expressão, nomeadamente com a preparação das auditorias 
sistemáticas da Inspeção-Geral, a última das quais resultou num relatório muito favorável rececionado em 
30.09.2010.
A dinâmica da mesma cultura conduziu à avaliação pela EUA (European University Association), com visitas de 
peritos internacionais realizadas de 9 a 11 de Novembro de 2009 e de 28 de Fevereiro a 3 de Março de 2010. Durante 
meses, para o efeito, um Grupo de Avaliação Institucional do ISMAI (GavISMAI) foi constituído, para preparar 
abundantes documentos, essencialmente de avaliação sistémica e setorizada.
Na sequência da avaliação institucional pela EUA, e de acordo com o Relatório apresentado em 7 de Abril de 2011 
pela respetiva equipa de avaliação, a Instituição, através da Comissão de Elaboração do Plano de Ação (CEPA), 
elaborou o “Plano de Ação” para 2011-2013, no sentido de dar resposta às recomendações constantes no referido 
Relatório.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The assessment culture are ISMAI has been given priority, namely as regards the preparation of systematic audits of 
the General Inspectorate, the last of which led to a very favourable report received on 30/09/2010.
The dynamics of this culture resulted in an assessment by the EUA (European University Association), with visits by 
international experts from 9 to 11 November 2009 and 28 February to 3 March 2010.
For several months, an institutional assessment group of ISMAI (GavISMAI) was formed to prepare abundant 
documents for systematic and sector-by-sector assessment.
Following the institutional assessment by the EUA, and according to the report submitted on 7 April 2011 by the 
respective evaluation team, the institution, through the Commission for Drafting the Action Plan (CEPA), drew up the 
"Action Plan" for 2011-2013 in order to respond to the recommendations contained in that report.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas 
de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 1/Computer Science Laboratory 1 85

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 2/Computer Science Laboratory 2 85

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 3/Computer Science Laboratory 3 85

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 4/Computer Science Laboratory 4 85
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3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e 
científicos, materiais e TICs).

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 5/Computer Science Laboratory 5 85

SALA DE AULA 1/Lecture rooms 1 85

SALA DE AULA 2/Lecture rooms 2 85

SALA DE AULA 3/Lecture rooms 3 85

SALA DE AULA 4/Lecture rooms 4 85

SALA DE AULA 5/Lecture rooms 5 85

SALA DE AULA 6/Lecture rooms 6 85

SALA DE AULA 7/Lecture rooms 7 85

SALA DE AULA 8/Lecture rooms 8 85

SALA DE AULA 9/Lecture rooms 9 85

SALA DE AULA 10/Lecture rooms 10 85

SALA DE AULA 11/Lecture rooms 11 85

SALA DE AULA 12/Lecture rooms 12 85

SALA DE AULA 13/Lecture rooms 13 85

SALA DE AULA 14/Lecture rooms 14 150

SALA DE AULA 15/Lecture rooms 15 150

ANFITEATRO/Amphitheatre 134

GABINETE DE PROFESSORES 1/Teacher’s office/department 1 12

GABINETE DE PROFESSORES 2/Teacher’s office/department 2 12

SALA DE REUNIÕES/Meeting room 47

CANTINA/Canteen 243

BAR/Bar 206

SALA DE COMPUTADORES/Computer room 39.6

GABINETE DIRECTOR DEPARTAMENTO/Department Director’s office 15.1

BIBLIOTECA/Library 510

SALA DE APOIO/GINÁSIO/Gymnastics facilities 141.8

PISCINA/Pool area 1145

ESTÁDIO FUTEBOL/Football training field 7587.2

PISTA ATLETISMO/Athletics Track 400

PAVILHÃO DESPORTIVO/Gymnasium 979

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

NATAÇÃO: ARCOS DE GINÁSTICA / SWIMMING: GYMNASTICS HOOPS 12

NATAÇÃO: BARRAS FLUTUANTES / SWIMMING: ROUND FLOATING BARS 35

NATAÇÃO: BOLAS DE GINÁSTICA / SWIMMING: GYMNASTICS BALLS 7

NATAÇÃO: CHUMBINHOS FLUTUANTES / SWIMMING: CORK FLOATS 8

NATAÇÃO: PARES DE CANELEIRAS / SWIMMING: PAIRS OF SHIN PADS 35

NATAÇÃO: PARES DE COLETES / SWIMMING: PAIRS OF VESTS/BIBS 20

NATAÇÃO: PARES DE HALTERES / SWIMMING: PAIRS OF WEIGHTS 35

NATAÇÃO: PLACAS FLUTUANTES / SWIMMING: SWIM FLOATS 60

NATAÇÃO: POLBOIS FLUTUANTES / SWIMMING: FLOATING PULL BUOYS 58

ATLETISMO: BARREIRAS EM ALUMÍNIO / ATHLETICS: TIN HURDLES 5

ATLETISMO: BLOCO DE PARTIDA / ATHLETICS: STARTING BLOCK 6

ATLETISMO: BOLAS MEDICINAIS / ATHLETICS: MEDICINE BALLS 8

ATLETISMO: BOLAS MEDICINAIS INSUFLÁVEIS / ATHLETICS: MEDICINE INFLATING BALLS 21

ATLETISMO: DARDO / ATHLETICS: JAVELIN 4

ATLETISMO: PESOS / ATHLETICS: SHOTPUT 5

ATLETISMO: TESTEMUNHOS / ATHLETICS: BATONS 6

FUTEBOL: BOLAS / FOOTBALL: BALLS 25

FUTEBOL: COLETES / FOOTBALL: BIBS / VESTS 36

FUTEBOL: CONES / FOOTBALL: CONES 28

FUTEBOL: DISCOS SINALIZAÇÃO / FOOTBALL: MARKING DISKS 61

VOLEIBOL: BOLAS / VOLLEYBALL: BALLS 17

ANDEBOL: BOLAS / HANDBALL: BALLS 18

BASQUETEBOL: BOLAS / BASKETBALL: BALLS 33
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3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.

O ciclo de estudos mantém parcerias internacionais no âmbito da mobilidade académica que, nos últimos anos, têm 
permitido o estabelecimento de relações próximas com outras instituições de ensino, nomeadamente em Espanha a 
Universidad de Granada, Universidad Europea de Madrid, Universidad de Valencia e Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, em França a Université de Lille II – Faculté des Sciences du Sport et de L´Éducation Physique, na 
Roménia a Universitatea din Craiova, na Grécia na University of Tessaly e no Brasil a Escola Superior de Criciuma. 
Pretende-se que a evolução destas relações permita desenvolver projectos de formação e investigação conjuntos.
Foram também efectuados contactos com a Brock University do Canadá, Departamento de Gestão do Desporto, 
com a Universidad Autonoma de Madrid e com a Universidad de Vigo através dos colegas Julie Stevens, Gerardo 
Bielons e Ángel Barajas respectivamente, para a concretização de processos de cooperação no âmbito da 
investigação.

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
The study cycle has international partnerships within the scope of academic mobility which in recent years have 
allowed the establishment of close relationships with other educational institutions, particularly in Spain –
Universidad de Granada, Universidad Europea de Madrid, Universidad de Valencia e Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, in France – Université de Lille II – Faculté des Sciences du Sport et de L'Education Physique, in Romania 
– Universitatea din Craiova, in Greece – University of Tessaly and in Brazil – Escola Superior de Criciuma. It is 
hoped that these relationships will make it possible to develop joint training and research projects.
Contacts were also made with Brock University of Canada, Department of Sports Management, with the Universidad 
Autonoma de Madrid and with Universidad de Vigo through Julie Stevens, Gerardo Bielons and Ángel Barajas, 
respectively, in order to set up cooperation processes in research.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
O curso de 1º ciclo – Licenciatura em Gestão do Desporto – surge num contexto institucional próprio do ISMAI em 
que se destacam outros cursos existentes na instituição, nomeadamente Educação Física e Desporto, Gestão de 
Empresas e Gestão de Recursos Humanos. Nesse sentido, e de uma forma natural, existe uma colaboração entre 
ciclos de estudo que se manifesta na composição do corpo docente, beneficiando da participação de profissionais 
altamente qualificados nas suas áreas de especialidade.
No domínio da integração dos alunos em projetos de investigação, é natural a cooperação com instituições que 
integram os Centros de Investigação em que o ISMAI está inserido, nomeadamente o Centro de Investigação em 
Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano e a UNICES - Unidade de Investigação em Ciências Empresariais e 
Sustentabilidade, bem como com outras unidades de investigação nas quais os docentes produzem o seu trabalho 
de investigação.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.

The 1st cycle course – Degree in Sports Management – arises in the specific institutional context of ISMAI, which 
includes other courses, namely Physical Education and Sports, Business Management and Human Resources 
Management. In this sense, and naturally, there is collaboration between study cycles through the composition of 
the academic staff, which includes highly qualified teachers in their areas of expertise.
When integrating students in research projects, it is natural to cooperate with institutions that comprise the 
research centres in which ISMAI is included, namely the Research Centre in Sports, Health and Human Development 
and UNICES – Unidade de Investigação em Ciências Empresariais e Sustentabilidade (Unit of Research in Business 
Sciences and Sustainability), as well as other research units where teachers conduct research work. 

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.

As estruturas de coordenação pedagógica e científica, nomeadamente a direcção do departamento, coordenação de 
curso e a comissão científico-pedagógica estimulam o desenvolvimento de factores de cooperação institucional 
através da criação de mecanismos catalisadores dessa cooperação. Para além das reuniões regulares destes 

CARROS ARRUMAÇÃO / TROLLEYS 4

COLETES / VESTS / BIBS 35

KITS VOLEIBOL DE PRAIA / BEACH VOLLEYBALL KITS 3

TABELAS DE BASQUETEBOL PORTÁTEIS / PORTABLE BASKETBALL BLACKBOARD 2

GINÁSTICA: HALTERES / GYMNASTICS: WEIGHTS 58

GINÁSTICA: APARELHAGEM SOM / GYMNASTICS: MUSIC STATION 2

GINÁSTICA: BRACELETES / GYMNASTICS: WRISTLETS 35

GINÁSTICA: STEPS / GYMNASTICS: STEPS 41

GINÁSTICA: TAPETES / GYMNASTICS: MATS 30

GINÁSTICA: TELEVISÃO / GYMNASTICS: TELEVISION 1

GINÁSTICA TUBOS EM INOX / GYMNASTICS: INOX PIPES 19

GINÁSTICA: SISTEMA DE VIDEO / GYMNASTICS: VIDEO SYSTEM 1

BASES DE DADOS EBSCO / DATA BASE EBSCO 1

COMPUTADORES / COMPUTERS 70
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órgãos em que esta temática é abordada, um dos aspectos que contribui para essa dinâmica é a forma de avaliação 
do corpo docente que, num dos seus vectores, inclui a valorização e transferência de conhecimento através de 
acções de divulgação científica ou técnica e acções de formação profissional dirigidas para o exterior. Dessa forma, 
pretende-se criar estímulos à criação de laços de cooperação com outras instituições que fomentem o aumento da 
qualidade e diversidade da oferta formativa e investigação produzida.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The educational and scientific coordination structures, namely the head of department, course coordination and the 
scientific and educational council stimulate the development of institutional cooperation factors through the 
creation of catalytic mechanisms of this cooperation. In addition to the regular meetings of these bodies in which 
this issue is addressed, one of the aspects that contribute to this dynamic is the form of assessment of the 
academic staff, which in one of its areas includes the valuation and transfer of knowledge through scientific and 
technical dissemination and vocational training actions directed outwards. The aim is to set up cooperation ties with 
other institutions that promote greater quality and diversity of the training offer and research produced.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
O ciclo de estudos possui uma prática aprofundada de relacionamento próximo com o tecido empresarial e com o 
sector público. Neste campo o protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira para 
elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo, o protocolo de colaboração com a Câmara 
Municipal de Aveiro para a elaboração da Carta Desportiva do Concelho bem como a cooperação no Projecto de 
Cidades Digitais, Maia Digital, sendo promotora a C. M. da Maia e principal parceiro o ISMAI, salientando-se a 
participação deste curso no desenvolvimento de conteúdos de apoio e suporte à actividade de gestão dos clubes 
desportivos e, finalmente, o protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Esposende para elaboração do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo, são exemplos do relacionamento existente.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
The study cycle is very closely related in practical terms with the business fabric and the public sector. Examples of 
this relationship are the cooperation protocol with the Municipality of Santa Maria da Feira for the drafting of the 
Strategic Plan for Sports Development, the cooperation protocol with the Municipality of Aveiro for the drafting of 
the municipality's sports charter and the collaboration in the Cidades Digitais, Maia Digital project, in which the Maia 
Town Hall is the promoter and ISMAI the main partner, with particular emphasis on the participation of this course in 
the development of contents to support the management of sports clubs and, finally, the cooperation protocol with 
the Town Hall of Esposende for the drafting of the Strategic Sports Development Plan.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Ana Isabel Machado Lopes Sampaio Pinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Isabel Machado Lopes Sampaio Pinho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior C.R.L.

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Maria Mesquita de Araújo Ferreira Duarte
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Mesquita de Araújo Ferreira Duarte

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Alberto Rocha Resende

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Rocha Resende

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Manuel Aroso Oliveira Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Aroso Oliveira Duarte

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Manuel Neves Moreira
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Neves Moreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maieutica, Cooperativa de Ensino Superior CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Carlos Gonçalves dos Santos Seco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Carlos Gonçalves dos Santos Seco

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Gastão Fernando Silva Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gastão Fernando Silva Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Henrique Pinhão Martins
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique Pinhão Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Isilda Maria Tavares Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isilda Maria Tavares Dias

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
47,2

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Janete da Silva Borges

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Janete da Silva Borges

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Paulo Gomes Amorim
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Gomes Amorim

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Paulo Soares Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Soares Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Carneiro Oliveira Neto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carneiro Oliveira Neto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
11,1

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Vítor das Neves Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Vítor das Neves Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Liliana Maria Alves Meira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Liliana Maria Alves Meira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Cláudia Brandão Pinheiro
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cláudia Brandão Pinheiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria José da Silva Faria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria José da Silva Faria

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Frederico da Costa Ferreira Teixeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Frederico da Costa Ferreira Teixeira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paula Cristina Pereira Gonçalves e Álvaro
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Pereira Gonçalves e Álvaro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
44

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Mortágua Velho da Maia Soares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Mortágua Velho da Maia Soares

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33,3

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ricardo Vergueiro Fernandes Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Vergueiro Fernandes Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sandra Maria Fevereiro Marnoto
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Maria Fevereiro Marnoto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Tiago André Rodrigues Vilas Boas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tiago André Rodrigues Vilas Boas

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior, CRL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior da Maia

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
66,7

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau / 
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo / 

Employment link
Informação/ 
Information

Ana Isabel Machado Lopes 
Sampaio Pinho

Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Ana Maria Mesquita de Araújo 
Ferreira Duarte

Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

Carlos Alberto Rocha Resende Licenciado Gestão do Desporto 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Aroso Oliveira 
Duarte

Licenciado Direito 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Neves Moreira Mestre Informática de Gestão 100 Ficha submetida

Luís Carlos Gonçalves dos 
Santos Seco

Doutor Informática 100 Ficha submetida

Gastão Fernando Silva Sousa Doutor Gestão / Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Henrique Pinhão Martins Doutor
Psicologia do Desporto e da 
Actividade Física

100 Ficha submetida

Isilda Maria Tavares Dias Doutor Ciências do Desporto 47.2 Ficha submetida

Janete da Silva Borges Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

João Paulo Gomes Amorim Licenciado Gestão e Administração de Empresas 100 Ficha submetida

João Paulo Soares Pereira Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

José Carneiro Oliveira Neto Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
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<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição

19

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, calculado 
após a submissão do formulário)

90,4

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
19

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três 

anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)
90,4

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
15

4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático, 
calculado após a submissão do formulário)

71,4

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
3,7

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano 
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

17,6

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
1

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo de 
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

4,8

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar Licenciado Direito 11.1 Ficha submetida

José Vítor das Neves Ferreira Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

Liliana Maria Alves Meira Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Maria Cláudia Brandão Pinheiro Doutor Cência Sociais, Sociologia, Sociologia 
do Desporto 100 Ficha submetida

Maria José da Silva Faria Doutor Economia Financeira e Contabilidade 100 Ficha submetida

Nuno Frederico da Costa 
Ferreira Teixeira Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

Paula Cristina Pereira Gonçalves 
e Álvaro Doutor Didática Especiais em Desporto e 

Educação física 44 Ficha submetida

Pedro Mortágua Velho da Maia 
Soares Doutor Ciências do Desporto 33.3 Ficha submetida

Ricardo Vergueiro Fernandes 
Costa

Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Sandra Maria Fevereiro Marnoto Doutor Área V - Ciências Sócio –Económicas: 
04 Economia 100 Ficha submetida

Tiago André Rodrigues Vilas 
Boas Licenciado Gestão de Desporto 66.7 Ficha submetida

2102.3
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4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
Enquanto o Governo não dá cumprimento ao artigo 53º do RJIES, adota-se um Estatuto de Carreira Docente do 
ISMAI, parcialmente aprovado em Conselho Científico, inspirado no Estatuto da Carreira Docente Universitária 
(Público) e no Projeto de Diploma Regulador do Enquadramento das Relações Contratuais entre os Docentes e as 
Instituições Privadas ou Cooperativas de Ensino Superior. Este constitui a base de negociações entre a APESP e os 
diferentes Sindicatos que ainda não foi possível concluir por falta de verdadeiro empenhamento político de todas as 
partes, principalmente do Governo.
A avaliação do desempenho, na perspetiva de lecionação e preparação de aulas, seminários, atendimento de 
alunos, presenças em reuniões e eventos, entrega de resultados de avaliação, tem assentado nas perceções 
obtidas através dos inquéritos organizados e tratados pelo GEPAQ e por relatórios anuais dos coordenadores dos 
cursos, além dos materiais de apoio didático e pedagógico disponibilizados aos alunos pelos docentes.
Conforme “Regulamento de avaliação do desempenho dos docentes do ISMAI”, ainda provisório, a avaliação do 
desempenho em relação à investigação científica baseia-se nos critérios estabelecidos nos Regulamentos de cada 
uma das quatro unidades de investigação existentes. Estas encontram-se integradas em quatro centros 
reconhecidos, avaliados e classificados no âmbito da FCT, resultando da sua aplicação, durante o ano de 2012, a 
atribuição de 21 prémios de 1º escalão e 15 de 2º escalão a 36 doutorados que atingiram os níveis definidos e 
acordados nas respetivas unidades. Nesta altura, está em avaliação um conjunto de critérios que estão 
dependentes da aprovação do Plano de Atividades de 2013.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
Until the government complies with Article 53 of the RJIES, ISMAI will adopt its own statute of teaching careers, 
partially approved by the Scientific Council, inspired by the statute of the university teaching career (public) and by 
the draft regulatory legislation on the Framework of Contractual Relations among teachers and private or 
cooperative higher education establishments. This is the basis of negotiations between APESP and the various 
unions that have not yet been concluded due to lack of real political commitment from all parties, especially the 
government.
The assessment of performance from the perspective of the lecturing and preparation of classes, seminars, 
receiving students, attendance at meetings and events, and delivering assessment results have been based on the 
responses to the surveys organised and processed by the GEPAQ and by annual reports of the course coordinators, 
in addition to the supporting educational materials made available to students by lecturers. According to the 
"Regulations regarding the assessment of the academic staff of ISMAI", albeit provisional, the performance 
assessment in relation to scientific research is based on the criteria set forth in the Regulations of each of the four 
existing research units. These units are integrated in four centres that have been accredited, evaluated and 
classified within the framework of the FCT. As a result of its application, during 2012 21 1st degree prizes and 15 2nd 
degree prizes were awarded to 36 PhD courses that reached the levels defined and agreed upon in the respective 
units. At this point in time, a set of criteria that are dependent on the approval of the 2013 Activity Plan are currently 
being assessed.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
Num universo de 66 colaboradores, existem 65 em regime de dedicação integral e 1 colaborador em regime de 
dedicação parcial.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle. 
From a group of 66 non-academic staff, 65 are employed on a full-time basis and 1 is employed on a part-time basis.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente possui a seguinte qualificação:
Nível 1: Corresponde ao 2º ciclo do ensino básico - 4 colaboradores
Nível 2: Corresponde ao 3º ciclo do ensino básico obtido no ensino regular ou por percurso de dupla certificação - 1 
colaborador
Nível 3: Corresponde ao ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior - 10 
colaboradores
Nível 4: Corresponde ao Ensino Secundário obtido por percursos de dupla certificação ou Ensino Secundário 
vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior acrescido de estágio profissional - 0 colaboradores
Nível 5: Corresponde a qualificação de nível pós-secundário não superior com créditos para prosseguimento de 
estudos de nível superior - 2 colaboradores
Nível 6: Corresponde a licenciatura - 43 colaboradores
Nível 7: Corresponde a Mestrado - 4 colaboradores
Nível 8: Corresponde a Doutoramento - 0 colaboradores
Nível 9: Sem atribuição de nível - 2 colaboradores

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle. 
Non-academic staff have the following qualification:
Level 1: Corresponds to the 2nd cycle of basic education – 4 staff members
Level 2: Corresponds to the 3rd cycle of basic education in mainstream education or dual certification pathway – 1 
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staff member
Level 3: Corresponds to secondary education geared towards further study at higher level – 1o staff members
Level 4: Corresponds to secondary education obtained via dual certification pathways or secondary education 
geared towards further study at a higher level plus professional internship – 0 staff members
Level 5: Corresponds to a post-secondary non-higher level qualification with credits for further study at a higher 
level – 2 staff members
Level 6: Corresponds to a degree – 43 staff members
Level 7: Corresponds to a Master degree – 4 staff members
Level 8: Corresponds to a PhD – 0 staff members
Level 9: No level assigned – 2 staff members

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
O pessoal não docente beneficia de um procedimento de avaliação dividido em 9 Fases:
1ª - Abertura do Processo
Identificação dos avaliadores e de todo o material necessário à avaliação do desempenho aos avaliadores e 
avaliados;
2ª - Auto-avaliação
Refleção sobre sobre o próprio desempenho de acordo com a ficha de auto-avaliação;
3ª - Heteroavaliação
Avaliação do nível de desempenho de cada subordinado pelo avaliador, tendo como referência os factores de 
avaliação previamente identificados.
4ª - Homogeneização das avaliações
Procura-se um consenso entre os avaliadores;
5ª - Entrevista de avaliação
Entre o avaliador e o avaliado;
6ª - Parecer da comissão de avaliação
Aprova ou solicita mais informações sobre o processo de avaliação.
7ª - Validação e arquivamento da avaliação
Validação das classificações finais atribuídas aos avaliados;
8ª - Divulgação dos resultados
Conhecimento aos colaboradores dos resultados da avaliação; 
9ª - Reclamação (eventual)
No prazo de 5 dias úteis.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 

Non-academic staff benefits from an assessment procedure divided into 9 stages:
1st – Opening of the process
Identification of the assessors and of all the material necessary to assess the performance;
2nd – Self-assessment
Reflection on their own performance in accordance with the self-assessment form;
3rd – Assessment by others
Assessment of the level of performance of each subordinate by the assessor, using as a reference the previously 
identified assessment factors;
4th – Homogenisation of assessments
Consensus among assessment;
5th – Assessment interview
Between the assessor and the staff member assessed;
6th – Opinion of the assessment committee
Approves or requests more information on the assessment process;
7th – Validation and filing of the assessment
Validation of the final classification awarded to those assessed;
8th – Dissemination of results
The assessment results are made known to the staff members;
9th – Complaints (if applicable)
Within 5 working days.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Vários elementos do pessoal não docente frequentaram cursos de formação contínua ou avançada, de entre as 
quais destacamos:
- “Ação de Formação para utilizadores da plataforma informática da DGES”
- Conferência “Recent Trends in Quality Assurance”
- “O Novo Código do Trabalho”
- “Curso Avançado de protocolo; Oratória e Organização de Eventos”
- “Tesouraria”
- “IBM Technology Truck”
- “Workshop Cartão Universitário”
- Seminário “Direção por Implicação”
- “Oficina de Projetos de Investigação Qualitativa”
A nível interno decorreram 9 Ações de Formação na área da Microinformática, abrangendo um total de 36 horas de 
formação e envolvendo 35 formandos. De igual forma, algunscolaboradores estão a frequentar licenciaturas de 
Solicitadoria, Gestão de Marketing, Tecnologias de Comunicação Multimédia, Ciências da Comunicação, Redes de 
Comunicação e Telecomunicações ou mestrados nas áreas de Marketing, Comunicação Multimédia – Audiovisuais 
Digitais e Ambiente, Higiene e Segurança em Meio Escolar. 
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4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
Several members of the non-academic staff attend continuous or advanced training courses, the most important 
being:
- "Training Action for users of the DGES IT platform"
- Conference "Recent Trends in Quality Assurance"
- "The New Labour Code"
- "Advanced Course in Protocol; Public Speaking and Organisation of Events"
- "Treasury"
- "IBM Technology Truck"
- "University Card Workshop"
- "Management by Implication" Seminar
- "Workshop on Qualitative Research Projects"
Internally 9 training actions were held in microcomputers for a total of 36 hours of training and involving 35 trainees. 
Some staff members are also taking degrees in Solicitorship, Marketing Management, Multimedia Communication 
Technologies, Communication Sciences, Communication and Telecommunication Networks or Master degrees in 
Marketing, Multimedia Communication – Digital Audiovisuals and Environment, Hygiene and Safety in a School 
Environment.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de 
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 90.4

Feminino / Female 9.6

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 10.6

20-23 anos / 20-23 years 61.7

24-27 anos / 24-27 years 18.6

28 e mais anos / 28 years and more 9

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 94.1

Centro / Centre 4.8

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 0.5

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0.5
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5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 

O ISMAI possui, no âmbito da sua estrutura, a figura do coordenador de curso que procura assegurar a 
disponibilização pelos docentes das unidades curriculares dos meios pedagógicos de apoio ao trabalho académico 
dos alunos. De igual forma, através do seu horário de atendimento aos alunos, promove o esclarecimento de 
dúvidas sobre as questões académicas relacionadas com o curso bem como intervém no processo de melhoria das 
condições de ensino/aprendizagem. A realização sistemática de reuniões com os representantes de cada ano 
permite efetuar o despiste de situações potencialmente problemáticas e intervir pedagogicamente junto de 
docentes ou estudantes. 

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Within its structure, ISMAI has a course coordinator that seeks to ensure the availability of educational means of 

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents' 

education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 26.5

Secundário / Secondary 24.3

Básico 3 / Basic 3 17.7

Básico 2 / Basic 2 16

Básico 1 / Basic 1 15.5

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 71.1

Desempregados / Unemployed 11.1

Reformados / Retired 11.7

Outros / Others 6.1

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

Primeiro Ano 47

Segundo Ano 80

Terceiro Ano 61

188

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13

N.º de vagas / No. of vacancies 80 80 80

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 74 58 48

N.º colocados / No. enrolled students 67 52 40

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 67 52 40

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 106.7 95 106

Nota média de entrada / Average entrance mark 125.8 125.7 126.2
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support to the academic work of students by the academic staff of the curricular units. Likewise, through his office 
hours, he clarifies doubts students may have on academic issues related to the course and also intervenes in 
improving teaching/learning conditions. The systematic holding of meetings with the representatives of each year 
enables him to identify potentially problematic situations and intervene pedagogically with teachers and students.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
No início de cada ano letivo, os estudantes elegem os seus representantes de ano e o seu representante no 
conselho pedagógico. As reuniões em que estes elementos participam, permitem-lhes ter acesso a informação e 
responsabilidades que os integram em pleno da comunidade académica. De igual forma, e através dos seus 
representantes, os restantes estudantes participam ativamente em diversas atividades organizadas no seio do 
curso e departamento, tais como simpósios, conferências, visitas de estudo, entre outras.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
At the start of each academic year, students elect their representatives for the year and their representative in the 
Pedagogic Committee. The meetings in which the representatives participate give them access to information and 
responsibilities that fully integrate them in the academic community. In the same way, and through their 
representatives, the other students participate actively in several organised activities within the course and 
department, such as symposia, conferences, study visits, inter alia.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
No ISMAI existe um Gabinete de Acão Social que tem, como objetivo principal, permitir que os estudantes com 
recursos económicos limitados possam ter acesso ao Ens.Sup. Trabalhando em conjunto com DSAE, participa 
ativamente em todo o processo de candidatura à Bolsa de Estudo.A mesma é atribuída por 10 meses, podendo o 
aluno ter direito à comparticipação parcial/total da propina. 
Existe ainda um protocolo de cooperação entre a Maiêutica e a CGD que proporciona aos estudantes produtos 
financeiros em condições preferenciais (CREDIFORMAÇÃO).
O GEIADMT–Gabinete de Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de Trabalho tem 
como responsabilidade intervir sobre o desenvolvimento dos estágios em, estreita, colaboração com os 
Coordenadores dos CE, bem como fazer o acompanhamento e apoio aos diplomados do ISMAI na vida ativa e 
mercado de trabalho, disponibilizando aos atuais e antigos alunos serviços de Gestão de Currículos,Bolsa de 
Protocolos e Bolsa de Ofertas de Emprego.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
ISMAI has a Social Welfare Office whose main goal is to enable students with limited economic resources to have 
access to higher education. Working together with the DSAE, the Office participates actively in the entire application 
process for a study grant. The grant is awarded for 10 months and students are entitled to partial/total 
reimbursement of the study fees.
There is also a cooperation protocol between Maiêutica and CGD that provides students with financial products 
under preferential conditions (CREDIFORMAÇÃO).
The GEIADMT – Gabinete de Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de Trabalho is 
reponsible for intervening in the development of internships in close collaboration with the coordinators of the 
study cycles, as well for helping to integrate ISMAI graduates in active life and in the labour market, providing 
current students and alumni with curricula management services, protocol pools and job offer pools.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 

ensino/aprendizagem. 
A informação recolhida através dos questionários de percepção do processo de ensino/aprendizagem é analisada 
em primeira instância pelo coordenador de curso e, posteriormente, alvo de reunião e debate no seio da comissão 
científico-pedagógica do curso. De igual forma, os alunos possuem acesso aos resultados finais dos questionários 
e, através dos seus representantes no conselho pedagógico, podem emitir as suas opiniões e solicitar 
esclarecimentos adicionais. Essa informação é utilizada no domínio da avaliação do corpo docente e, 
subsequentemente, na definição de medidas de melhoria a ser aplicadas nos casos considerados como 
necessários pela direção de departamento, coordenador de curso e comissão científico-pedagógica.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 

The information gathered from the questionnaires on the teaching/learning process is first analysed by the course 
coordinator and subsequently in a meeting and debate of the course's scientific and educational council. Similarly, 
students have access to the final results of the questionnaires and may express their opinions and request 
additional clarification through their representatives on the educational council. This information is used in the 
assessment of the academic staff and subsequently in the definition of improvement measures to be applied in 
those cases deemed necessary by the head of department, course coordinator and scientific and educational 
council.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
O ISMAI possui uma estrutura denominada Gabinete de Relações Internacionais que promove iniciativas destinadas 
à dinamização da mobilidade de estudantes e docentes:
- Divulgação do Programa LLP Erasmus e Intercâmbio Brasil:
- Organização bi-anual de sessões de informação 
- Distribuição da “Agenda In” e da “Agenda Out” a alunos do ISMAI e Instituições parceiras 
- Reforço das competências linguísticas dos beneficiários da mobilidade:
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Está em fase de estudo a organização de cursos da língua antes da realização do período de mobilidade e a 
implementação de aulas lecionadas em inglês. A assinatura de acordos de cooperação e alargamento estratégico de 
acordos já existentes (com instituições de ensino superior e empresas internacionais) é uma realidade actualizada 
anualmente.
O reconhecimento académico é assegurado em todas as mobilidades outgoing. Os Coordenadores de Curso 
intervêm no processo de reconhecimento académico, facto que contribui para a credibilização de todo o processo.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 

ISMAI has a structure called the International Relations Office that promotes initiatives aimed at boosting the 
mobility of students and teachers:
- Disclosure of the LLP Erasmus and Intercâmbio Brasil programme;
- Organisation of bi-annual information sessions;
- Distribution of the "Agenda In" and "Agenda Out" to students of ISMAI and partner institutions;
- Strengthening of the linguistic skills of the beneficiaries of mobility.
The organisation of language courses is currently under study before the mobility period and the implementation of 
classes taught in English. Every year cooperation agreements are signed and existing agreements (with higher 
education establishments and international companies) are strategically extended.
Academic recognition is ensured in all outgoing mobilities. The course coordinators intervene in the academic 
recognition process, which contributes to the credibility of the entire process.

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O objectivo deste curso é formar profissionais com elevada competência técnica e saberes sistémicos na 
coordenação de recursos, de tecnologias, de processos, de pessoas e situações, tendo em vista a eficiente 
produção e troca de produtos e serviços desportivos.
Pretende-se facultar aos estudantes as novas teorias e metodologias desenvolvidas na área dos sistemas de gestão 
do desporto que, partindo de uma perspetiva académica, procurem dotar os futuros profissionais das competências 
necessárias ao desempenho da sua atividade.
O ciclo de estudos tem como objectivos dotar os alunos das seguintes competências instrumentais, interpessoais e 
sistémicas:
a) Dominar e interpretar a legislação nacional e internacional do desporto e ser capaz de a aplicar crítica e 
adequadamente em diferentes contextos;
b) Ser capaz de utilizar em diferentes contextos profissionais, de forma integrada, saberes próprios da sua 
especialidade, designadamente, economia, gestão financeira, marketing e direito desportivo e saberes transversais 
e multidisciplinares e interdisciplinares, mobilizando dados da investigação relacionados com a gestão das 
organizações desportivas estando consciente dos contextos culturais e sociais específicos do território;
c) Saber planear, gerir, avaliar e controlar projectos, eventos e pessoas no quadro do conhecimento da gestão do 
desporto com elevado grau de autonomia;
d) Conhecer e saber aplicar linguagens e técnicas de informação e comunicação próprias e adequadas às diferentes 
situações da sua intervenção profissional;
e) Ser capaz de identificar as prioridades estratégicas nos contextos em que opera e elaborar metodologias de 
avaliação, como elemento regulador e promotor da qualidade das organizações desportivas;
f) Ser capaz de reformular e atualizar processos de gestão em função de contextos diversos e dinâmicos em que o 
fenómeno desportivo se desenvolve;
g) Dominar os conhecimentos sistémicos e as competências técnicas que lhes permitam cooperar na construção, 
desenvolvimento e avaliação de projectos de gestão de eventos, construção e gestão de instalações desportivas e 
organismos desportivos;
h) Saber realizar pesquisa científica relevante à sua actividade, de um modo autónomo ou em cooperação.
A medição do grau de cumprimento dos objectivos definidos para o ciclo de estudo é operacionalizada através da 
análise do grau de sucesso académico dos alunos nas diferentes unidades curriculares, da análise e discussão dos 
resultados dos inquéritos de percepção do processo de ensino aprendizagem realizados uma vez por semestre e 
através das reuniões regulares da coordenação de curso com os representantes dos alunos e com os alumni. A 
informação recolhida é transmitida aos docentes no seio da comissão científico pedagógica de curso e definidas as 
estratégias a implementar.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of its 
degree of fulfillment. 

The purpose of this course is to train professionals with high technical competence and systematic knowledge in 
the coordination of resources, technologies, processes, people and situations, with a view to the efficient 
production and exchange of sports products and services.
The intention is to provide students with new theories and methodologies developed in the area of sports 
management systems which, from an academic perspective, seek to provide future sports practitioners with the 
skills necessary for the performance of their activity.
The study cycle aims to provide students with the following instrumental, interpersonal and systematic skills:
a) To master and interpret national and international sports legislation and to be able to apply it critically and 
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appropriately in different contexts;
b) To be able to integrate and use knowledge of their own speciality, namely economics, financial management, 
marketing and sports law and transversal and multidisciplinary knowledge in different professional contexts, 
mobilising research data related to the management of sports organisations and being fully aware of the specific 
cultural and social contexts of the territory;
c) To be able to plan, manage, monitor and evaluate projects, events and people in the context of the knowledge of 
sports management with a high degree of autonomy;
d) To know and apply specific information and communication languages and techniques appropriate to the various 
situations of their professional intervention;
e) To be able to identify the strategic priorities in the contexts in which they operate and to draw up evaluation 
methodologies as a form of regulating and promoting the quality of sports organisations;
f) To be able to reformulate and update management processes depending on different and dynamic contexts in 
which the sports phenomenon is developed;
g) To master the systematic knowledge and the technical skills that will enable them to cooperate in the 
construction, development and evaluation of event management projects, construction and management of sports 
facilities and sports bodies;
h) To know how to conduct scientific research relevant to their activity, autonomously or in cooperation.
The degree of compliance with the objectives defined for the study cycle is measured through the analysis of the 
degree of academic success of students in the various curricular units, the analysis and discussion of the results of 
the questionnaires on the teaching/learning process carried out once every semester and through regular meetings 
with the course coordinator, student representatives and alumni. The information gathered is transmitted to the 
teachers in the course's scientific and educational council and the strategies to be implemented are defined.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
O número total de créditos fixado para este ciclo de estudos é de 180 créditos, divididos pelo espaço de 3 anos. 
Para efeitos de obtenção de diploma, o número de semestres lectivos de inscrição normal é de seis, 
correspondendo a 30 ECTS em cada semestre.
As opções tomadas ao nível do número total de créditos e duração atual do ciclo de estudos, fundamentam-se nos 
seguintes factos:
- Disposições do artigo 9º do Decreto de Lei Nº 74/2006, de 24 de Março, e do artigo 5º do Decreto de Lei Nº 42/2005, 
de 22 de Março;
- Na convicção de docentes e especialistas na área da Gestão do Desporto, de que corresponde a uma carga de 
trabalho total suficiente para alcançar os objetivos e competências que se pretendem atingir no final do ciclo de 
estudos;
- Na opção seguida por cursos similares em diferentes países do espaço europeu, nomeadamente no Reino Unido e 
na França. Neste caso, o documento em que baseamos as nossas opções, advém de um projecto denominado 
AEHESIS: 'Aligning a European Higher Educational Structure In Sport Science', que foi desenvolvido em 2002 ao 
abrigo de um programa de financiamento europeu, o programa Sócrates, permitindo o desenvolvimento de uma 
rede temática vocacionada para o sector do desporto e prestando uma especial atenção ao processo de Bolonha.
O projecto foi coordenado pela Universidade de Desporto de Cologne, Alemanha no âmbito mais geral da Rede 
Europeia de Ciências do Desporto, Educação e Emprego (ENSSEE - European Network of Sport Science, Education 
and Employment. 
No primeiro ano do ciclo estão incluídas um conjunto de unidades curriculares que cobrem as áreas críticas para a 
aquisição ou atualização dos fundamentos da Gestão e do Desporto, assim como a aprendizagem de modelos, 
métodos e técnicas subjacentes fundamentando-se em materiais de ensino de nível avançado. O conjunto de 
unidades curriculares disponível no segundo ano letivo procura complementar esse conjunto de conhecimentos 
procurando que os estudantes saibam aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridos, de 
forma a evidenciarem uma abordagem profissional ao trabalho desenvolvido na área da Gestão do Desporto. No 
terceiro ano letivo, os estudantes têm acesso a um conjunto de unidades curriculares em que são confrontados 
com problemas específicos da Gestão do Desporto e têm oportunidade de desenvolver as competências 
necessárias à resolução de problemas no âmbito da sua área de formação e à construção e fundamentação da sua 
própria argumentação suportada pela recolha e análise crítica de informação relevante.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
The total number of credits for this study cycle is 180, divided over a 3-year period. Normally six semesters, 
corresponding to 30 ECTS in each semester, are needed in order to obtain a diploma.
The options made in terms of the total number of credits and current duration of the study cycle are based on the 
following facts:
- Provisions of Article 9 of Decree-Law No. 74/2006 of 24 March and Article 5 of Decree-Law No. 42/2005 of 22 March;
- On the conviction of teachers and experts in the area of Sports Management that it corresponds to a total work 
load sufficient to reach the goals and skills that should be achieved at the end of the study cycle;
- On the option followed by similar courses in different European countries, namely the UK and France. In this case, 
the document on which we base our options comes from a project called AEHESIS: 'Aligning a European Higher 
Educational Structure In Sport Science', which was developed in 2002 under a European financing programme, the 
Socrates programme, allowing for the development of a thematic network dedicated to the sports sector and paying 
special attention to the Bologna process.
The project was coordinated by the Sports University of Cologne, Germany in the broader framework of the 
European Network of Sport Science, Education and Employment.
The first study cycle includes a set of curricular units that cover critical areas for the acquisition or updating of the 
fundamentals of Management and Sport, as well as the learning of underlying models, methods and techniques and 
is based on advanced teaching materials. The set of curricular units available in the second academic year seeks to 
complement this knowledge so as to teach students how to apply the knowledge and ability to understand acquired, 
revealing a professional approach to the work developed in the area of Sports Management. In the third academic 
year, students have access to a set of curricular units in which they are confronted with specific problems in Sports 
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Management and have the opportunity of developing the skills necessary for problem-solving within their area of 
training and to construct their own reasoning backed by the gathering and critical analysis of relevant information.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
No âmbito das funções designadas para as estruturas de coordenação pedagógica e científica deste ciclo de 
estudos, nomeadamente a direção do departamento e a comissão científico-pedagógica, é assegurado o 
acompanhamento e atualização dos conteúdos programáticos com uma periodicidade anual. Caso seja considerado 
necessário é possível proceder a ajustamentos do currículo do curso promovendo a sua actualização científica e 
técnica. Para além da actividade do coordenador de curso que tem como uma das suas principais funções o 
alinhamento dos conteúdos programáticos das diferentes unidades curriculares em função das competências e 
objectivos traçados, a forma de avaliação do corpo docente que, nos seus vectores, inclui a investigação e a 
actividade de ensino, incentiva o corpo docente a manter actualizado e contribuir para o conhecimento dentro da 
área científica da sua unidade curricular e a melhorar constantemente as suas metodologias de trabalho com os 
estudantes.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
As part of the duties assigned to the educational and scientific coordination structures of this study cycle, namely 
the head of department and the educational and scientific council, the monitoring and updating of the syllabus is 
ensured on an annual basis. If it is deemed necessary, the course syllabus may be updated scientifically and 
technically. In addition to the activity of the course coordinator, whose main duties are to align the syllabus of the 
different curricular units depending on the skills and goals set, the form of assessment of the teachers which 
includes research and lecturing encourages teachers to keep updated and to contribute to the scientific knowledge 
of their curricular unit and to constantly improve their work methodologies with students.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 

Durante a realização do curso os estudantes recebem formação em diversas áreas das Cîências do Desporto, 
Ciências Empresariais e Ciências Sociais que, no âmbito dos seus interesses pessoais e dos interesses 
académicos dos docentes, lhes permitem desenvolver competências necessárias à integração na investigação 
científica.
A identificação, em cada unidade curricular, dos principais problemas e linhas de investigação atuais naquele 
domínio de conhecimento e a existência de Unidades Curriculares como a Estatística e a Metodologia de 
Investigação Científica, possibilitam que os estudantes se integrem em tempo útil, numa dessas linhas de 
investigação em ordem a desenvolver, durante a realização do Estágio e sob a orientação de um membro do corpo 
docente, uma reflexão estruturada sob a forma de um Relatório a submeter à apreciação de um Júri.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 

During the course students receive training in various areas of Sports Sciences, Business Sciences and Social 
Sciences which, in the context of their personal interests and the academic interests of teachers, enable them to 
develop skills required for integration in scientific research.
The identification in each curricular unit of the main problems and current lines of research in this area of 
knowledge and the existence of curricular units such as Statistics and Scientific Research Methodology enable 
students to integrate themselves in one of these lines of research in order to develop, during their internship and 
under the orientation of a member of the academic staff, a structured reflection in the form of a Report to be 
submitted to a jury. 

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Organização e Gestão de Empresas

6.2.1.1. Unidade curricular:

Organização e Gestão de Empresas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Machado Lopes Sampaio Pinho - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Demonstrar e transmitir os conceitos base que permitem a distinção e compreensão do que são organizações e o 
que são empresas
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2. Capacitar os alunos para o entendimento e assimilação dos conceitos de administração e gestão do 
funcionamento das organizações. O que é a gestão e em que consiste.
3. Potenciar capacidades de construção de ferramentas de desenvolvimento e análise das principais ferramentas de 
gestão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To demonstrate and communicate the basic concepts that allow the distinction and understanding of 
organisations and companies;
2. To enable students to understand and assimilate the concepts of administration and management of the operation 
of organisations. What management is and what it consists of.
3. To strengthen capacity building of development tools and analysis of key management tools.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Gestão
- Conceitos Gerais
- Finalidades das Empresas
- Tipos e Classificações de Empresas
2. O Processo de Gestão
- Planeamento
- Organização
- Liderança
- Controlo
3. O Ambiente Organizacional
- Macroambiente
- Microambiente
4. Planeamento e Gestão Estratégica
- Tipos de Planos
- A missão, valores e objectivos
- Análise Swot
5. Organização
- Estruturas Organizacionais
- Recrutamento e Selecção
6. Liderança
- Motivação
- Liderança
7. Controlo
- Tipos de Controlo
- Técnicas de Controlo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Management
- General Concepts
- Corporate Purposes
- Company Types and Ratings
2. The Management Process
- Planning
- Organisation
- Leadership
- Control
3. The Organisational Environment
- Macro Environment
- Micro Environment
4. Planning and Strategic Management
- Types of Plans
- The mission, values and goals
- SWOT Analysis
5. Organisation
- Organisational Structures
- Recruitment and Selection
6. Leadership
- Motivation
- Leadership
7. Control
- Types of Control
- Control Techniques

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para a aquisição de competências no âmbito da gestão, são fundamentais conceitos introdutórios desta área, desde 
a fase do planeamento à fase de controlo das diferentes actividades nas organizações. O programa desenvolvido 
tem como intuito apresentar as primeiras abordagens, as primeiras metodologias para que, através da referida 
apreensão e da especialização de outros conceitos ao longo do curso, o aluno tenha competências para ocupar 
cargos de gestão.A estrutura curricular foi elaborada de forma a que hava uma evolução gradual e crescente da 
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especialização e dificuldade dos vários conceitos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
For the acquisition of skills in management, introductory concepts in this area are key, from the planning phase to 
the control phase of the different activities in the organisations. The programme developed aims to present the first 
approaches, the first methodologies to enable students, through the understanding and specialisation of other 
concepts throughout the course, to acquire the skills to fill management positions. The curricular structure was 
drawn up in such a way as to allow for a gradual and increasing specialisation and difficult of the various concepts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição Oral e Análise de casos práticos nas aulas e fora das aulas. A metodologia de ensino contínua consistirá 
na avaliação das análises práticas realizadas pelos alunos nas aulas, assiduidade, assim como duas provas 
intermédias. A avaliação final consistirá num exame com toda a matéria da unidade curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Oral presentation and analysis of case studies in and outside class. The continuous teaching methodology will 
consist of the evaluation of the practical analyses carried out by students in class, attendance as well as two 
intermediate tests. The final evaluation will consist of an exam on all the course material of the curricular unit.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
É de extrema importância que para a correcta aprendizagem e aplicação dos principais conceitos de gestão, sejam 
realizados casos práticos de demosntração. Estes permitirão identificar os pontos fortes e fracos de cada 
metodologia de acção. Os testes avaliarão se os alunos procuram fazer a correcta interiorização dos conceitos mais 
teóricos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is extremely important that case studies be carried out in order for correct learning and application of the key 
management concepts to take place. These will make it possible to identify the strengths and weaknesses of each 
methodology of action. The tests will assess if students have a correct understanding of the more theoretical 
concepts.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
“Administração” – 2002.Donnelly, Ivancevich. McGraw Hill
“Gestão das Organizações”. 2006. Sebastião Teixeira. McGraw Hill 

Mapa IX - Marketing e Publicidade

6.2.1.1. Unidade curricular:
Marketing e Publicidade

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Machado Lopes Sampaio Pinho - 64 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Transmitir conceitos base do Marketing no âmbito da indústria desportiva , capacitando os alunos para uma análise 
e definição (ainda que não demasiado profunda) do comportamento da organização face ao mercado e às 
necessidades dos consumidores. Desenvolvimento de competências para a definição de uma política de marketing 
e especialmente de comunicação das organizações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To convey basic concepts of Marketing within the sports industry, enabling students to analyse and define (albeit 
not too deeply) the performance of the organisation vis-a-vis the market and the needs of consumers. To develop 
skills in order to define a marketing policy and in particular a policy for business communication.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Evolução do Conceito de Marketing
2. Mercado e Seus Intervenientes
3. Comportamento do Consumidor Desportivo
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4. Marketing Mix
4.1. Produto
4.2. Preço
4.3. Distribuição
4.4. Promoção
5. Plano de Comunicação
6. Plano de Marketing

6.2.1.5. Syllabus:
1. Development of the Marketing Concept
2. The Market and its Stakeholders
3. Behaviour of Sports Consumers
4. Marketing Mix
4.1 Product
4.2 Price
4.3 Distribution
4.4 Promotion
5. Communication Plan
6. Marketing Plan

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Através dos conteúdos programáticos definidos e da metodologia de ensino, o aluno desenvolverá competências 
para a análise e posterior definição e aplicação própria de várias ferramentas de marketing (como por exemplo 
definição do mercado de cada produto ou serviço ou mesmo definição do desenvolvimento do conceito de 
marketing em detrimento do conceito técnico). Dado o Marketing ser tão importante e universalmente aplicado nas 
organizações, estas exigem aos seus colaboradores o conhecimento e o domínio destas técnicas quer a um nível 
estratégico, quer a um nível operacional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Through the defined syllabus and the teaching methodology, students develop skills to analyse and subsequently 
define and apply various marketing tools (such as defining the market of each product or service o even defining the 
development of the marketing concept instead of the technical concept). Since Marketing is so important and 
universally applied in organisations, they demand of their employees mastery of these techniques on both a 
strategic and operational level.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição Oral. Análise de casos práticos nas aulas, role- playing, simulação. A metodologia de ensino contínua 
consistirá na avaliação dos exercícios empíricos realizados pelos alunos nas aulas, assiduidade, assim como 
provas intermédias (em formato de trabalho e em formato de prova). A avaliação final consistirá num exame com 
toda a matéria da unidade curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures. Analysis of case studies in class, role-playing, simulation. The continuous teaching methodology consists 
of the evaluation of empirical exercises performed by students in class, attendance and intermediate tests (in the 
form of work and a test). The final evaluation consists of an exam on all the subject matter of the curricular unit.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Para a aprendizagem e assimilação de conceitos, a resolução e análise de casos reais e que retatrem um contexto 
semelhante à realidade empresarial; é determinante. Desta forma os alunos poderão compreender a exigência, a 
pressão e a dinâmica existente numa organização / departamento com funções ao nível do Marketing. Através da 
exposição teórica, são adquiridos os conceitos essenciais para a resolução dos referidos exercícios.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
For the learning and assimilation of concepts, it is vital that students be able to resolve and analyse real cases that 
portray a similar context to the business reality. In this way students can understand the requirement, pressure and 
dynamics within a Marketing organisation/department. Through theoretical lectures they learn the concepts required 
to resolve the exercises.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

1.Kotler, P.; Armstrong, (2002) – Principles of Marketing, Third European Edition, edt. Prentice Hall Europe.
2.Lindon, D.; Lendrevie, J.; Lévy, J.; Dionísio, P.; Rodrigues, V. (2004) – Mercator, Teoria e prática do marketing, (10ª
ed.), Publicações Dom Quixote.
3. Lindon, D.; Lendrevie, J.; Lévy, J.; Dionísio, P.; Rodrigues, V. (2004) – Publicitor, Publicações Dom Quixote.
4. Mullin, Bernard; Hardy, Stephen; Sutton, William .MARKETING DESPORTIVO (2ª EDIÇÃO) Editora Bookman
5. Pitts, Brenda; Stotlar, David. FUNDAMENTOS DE MARKETING ESPORTIVO. Editora PHORTE

Mapa IX - Cálculo Financeiro
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Cálculo Financeiro

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Gomes Amorim - 48 horas na Turma A e 48 horas na Turma B

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Alberto Rocha Resende - 48 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Carlos Alberto Rocha Resende - 48 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a importância do Cálculo Financeiro nas mais diversas áreas de aplicação.
Promover a compreensão e aplicação dos conceitos de capitalização, desconto, rendas e taxas, bem como as 
noções gerais de amortização dos financiamentos.
Desenvolver o espírito crítico em relação a situações reais de oferta de produtos financeiros.
Adquirir saberes e competências de carácter prático, valorizando o futuro exercício profissional.
Desenvolver a aptidão numérica e habilidades quantitativas.
Executar cálculos baseando-se em dados numéricos obtidos em fontes internas ou externas das empresas.
Utilizar terminologia dos fenómenos económicos, empresariais e de contabilidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the importance of Financial Calculus in various areas of application.
To promote the understanding and application of the concepts of capitalisation, discount, rents and fees as well as 
general notions on the amortisation of financing.
To develop critical thinking in relation to real situations of the offer of financial products.
To acquire knowledge and practical skills, valuing the future professional practice.
To develop numeracy and quantitative skills.
To perform calculations based on numerical data obtained from internal and external sources of companies.
To use terminology of economic, business and accounting phenomena.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Regimes de Capitalização.
2. Desconto: conceito e modalidades.
3. Taxas de Juro. Nominal, efetiva, proporcional, equivalente, líquidas, ilíquida, corrente, real.
4. Rendas: temporárias e perpétuas, de termos constantes e variáveis.
5. Noções gerais e especiais de amortização dos financiamentos.
6. Aplicação a produtos financeiros: obrigações; emissão de dívida pública; emissões de empresas (certificados de 
depósito, papel comercial, leasing, fundos de investimento).

6.2.1.5. Syllabus:

1. Capitalisation schemes.
2. Discount: concept and modalities.
3. Interest rates. Nominal, effective, proportional, equivalent, net, gross, current, real.
4. Rents: temporary and perpetual, of fixed and variable terms.
5. General and specific understanding of the amortisation of financing.
6. Application to financial products: bonds, issuance of government debt, corporate issues (certificates of deposit, 
commercial paper, leasing, investment funds).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em consonância com os objectivos definidos para a unidade curricular de 
Cálculo Financeiro. Promovem a consciência da relevância do Cálculo Financeiro nas organizações, bem como a 
aquisição de conhecimentos e competências adequadas relativamente às situações concretas da gestão financeira, 
implicando, por sua vez, o domínio dos conceitos fundamentais da matemática e do cálculo financeiro, a resolução 
de exercícios de aplicação e a tomada de consciência do papel do Cálculo Financeiro na correta decisão de 
investimento e financiamento.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus are in line with the objectives set for the curricular unit of Financial Calculus. They promote awareness 
of the relevance of Financial Calculus in organisations as well as the acquisition of appropriate knowledge and skills 
in relation to concrete situations of financial management. They also imply the mastery of the fundamental concepts 
of mathematics and financial calculation, the resolution of exercises and awareness of the role of Financial Calculus 
in the correct investment and financing decisions.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sem descurar a exposição teórica sobre os principais conceitos, recorrendo-se a exemplos de aplicação direta na 
área em causa, onde serão usados métodos audiovisuais, privilegia-se uma componente prática, com apresentação 
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e resolução de exercícios direcionados para o cálculo financeiro, focando problemas atuais e reais e promovendo o 
trabalho autónomo do aluno. A avaliação contínua incluirá dois parâmetros:
1) Assiduidade, pontualidade e realização de pequenos trabalhos (20%); 
2) Duas provas escritas (80%).
A avaliação final consistirá na realização de uma prova escrita abrangendo a totalidade dos conteúdos 
programáticos ministrados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Without neglecting theoretical lectures on key concepts, resorting to examples of direct application in the area 
concerned, where audiovisual methods are used, the focus is on a practical component, where students are given 
financial calculation exercises to resolve on current and real problems and encouraged to work independently. 
Continuous assessment includes two parameters:
1) Class attendance, punctuality and the performance of small tasks (20%);
2) Two written tests.
The final evaluation will consist of the completion of a written test covering the whole of the syllabus taught.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Configura-se um conjunto variado de métodos e processos de formação centrados no/na discente tendentes à 
consecução dos objectivos definidos, privilegiando uma abordagem prática e um encaminhamento para o 
desenvolvimento de um trabalho autónomo, com orientação de carácter formal e científica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
A diverse set of methods and training processes focused on students are set up in order to achieve the defined 
objectives, emphasising a practical approach and the development of individual work project of a formal and 
scientific nature.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Quelhas, A. e Correia, F. (2009). Manual de Matemática Financeira. 2ª Edição, Edições Almedina. Coimbra.

Matias, R. (2012). Cálculo Financeiro - Teoria e Prática. 4ª Edição, Escolar Editora. Lisboa.

Matias, R. (2008). Cálculo Financeiro. Casos Reais Resolvidos e Explicados. Escolar Editora. Lisboa.

Matias, R e Silva, I. (2008). Cálculo Financeiro - Exercícios Resolvidos e Explicados. Escolar Editora. Lisboa.

Biehler, T. (2008). The Mathematics of Money – Math for Business and Personal Finance Decisions. McGraw-Hill.

Cadilhe, M. (1995). Matemática Financeira Aplicada. Edições Asa. Lisboa.

Mapa IX - Gestão de Eventos Desportivos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Eventos Desportivos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Rocha Resende - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Adquirir conhecimentos sobre os eventos desportivos onde a sua gestão é factor crítico de sucesso na sua 
realização; 
2. Promover a aquisição de conceitos e metodologia subjacentes à elaboração de um projeto de gestão de um 
evento desportivo; 
3. Promover o desenvolvimento de um espírito empreendedor de sucesso empresarial; 
4. Promover a aquisição da visão do evento como um factor de desenvolvimento desportivo sustentado;
5. Aquisição de conhecimentos e competências para a sistematização do processo e das fases subjacentes à 
gestão de eventos desportivos;
6. Promover a aquisição e aplicação de conhecimentos para a concepção, coordenação, implementação e avaliação 
de um evento desportivo;
7. Desenvolver a capacidade de apresentação em público.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To acquire knowledge on sports events where their management is a critical success factor;
2. To promote the acquisition of concepts and methodology underlying the development of the management of a 
sports event;
3. To promote the development of an entrepreneurial spirit of business success;
4. To promote the acquisition of an overview of the event as a factor of sustainable sports development;
5. To acquire knowledge and skills to systematise the process and stages underlying the management of sports 
events;
6. To promote the acquisition and application of knowledge to the design, coordination, implementation and 
evaluation of a sports event;
7. To develop the capacity of public presentation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução ao tema;
1.1 Conceitos teóricos
1.2 Questões iniciais
1.3 Impactos dos eventos
1.4 Riscos dos eventos desportivos 
1.5 Concepção global do evento
1.6 Fases da criação de um evento
2. Evento desportivo como factor de desenvolvimento desportivo
2.1 A relação entre a dimensão social, comercial e desportiva do evento
2.2 Princípios fundamentais para a realização de um evento desportivo
2.3 Idealização do evento
2.4 Dimensão dos eventos
3. O evento como um projeto
3.1 Conceito de projeto
3.2 Questões iniciais 
3.3 Fases de um projeto
3.4 Técnicas de programação
3.5 Identificação do projeto
3.6 Planeamento do projeto
3.6.1 Definição do projeto
3.6.2 Determinar as atividades e tarefas
3.6.3 Modelar o projeto
3.6.4 Ajustar as condições
3.6.5 Aprovar e divulgar
3.6.6 Executar
3.6.7 Controlar
4. Coordenação do evento
5. “Legados” de mega eventos desportivos
5.1 Impactos económicos
5.2 Os tipos de “legados” ou benefícios a longo prazo
6. Leis nos eventos desportivos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the topic;
1.1 Theoretical concepts
1.2 Initial questions
1.3 Impacts of events
1.4 Risks of sports events
1.5 Overall design of the event
1.6 Phases of creating an event
2. Sports events as a factor in sports development
2.1 The relationship between the social, sports and commercial dimension of the event
2.2 Principles crucial to the organisation of a sports event
2.3 Event Idealisation
2.4 Dimension of events
3. The event as a project
3.1 Design concept
3.2 Initial questions
3.3 Phases of a project
3.4 Programming techniques
3.5 Identification of the project
3.6 Planning the project
3.6.1 Definition of the project 
3.6.2 Determining the activities and tasks
3.6.3 Modelling the project
3.6.4 Adjusting the conditions
3.6.5 Approving and disseminating
3.6.6 Execution
3.6.7 Control
4. Coordinating the event
5. "Legacy" of mega sports events
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5.1 Economic impacts 
5.2 The types of "legacy" or long-term benefits
6. Laws in sports events

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos 1, 2 e 6 permitem ao aluno a aquisição de conhecimentos sobre os eventos 
desportivos onde a sua gestão é factor crítico de sucesso na sua realização e a aquisição de conhecimentos e 
competências para a sistematização do processo e das fases subjacentes à gestão de eventos desportivos;
O conteúdo programático 3 permite ao aluno aquisição de conceitos e metodologia subjacentes à elaboração de um 
projeto de gestão de um evento desportivo.
O conteúdo programático 4 permite ao aluno promover o desenvolvimento de um espírito empreendedor de 
sucesso empresarial, no que concerne à coordenação de eventos desportivos.
O conteúdo programático 5 promove a aquisição da visão do evento como um factor de desenvolvimento 
desportivo sustentado e em que medida os Mega Eventos podem ser alternativas de Investimento Público.
A apresentação do trabalho de grupo promove o desenvolvimento da capacidade de apresentação em público.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Syllabuses 1, 2 and 6 enable students to acquire knowledge on sports events where their management is a critical 
success factor and to acquire knowledge and skills to systematise the process and stages of the underlying the 
management of sports events;
Syllabus 3 allows students to acquire concepts and methodology underlying the development of a project for the 
management of a sports event.
Syllabus 4 allows students to promote the development of an entrepreneurial spirit of business success regarding 
the coordination of sports events.
Syllabus 5 promotes the acquisition of an overview of the event as factor of sustainable sports development and the 
extent to which Mega Events can be regarded as public investment alternatives.
The presentation of group work promotes the development of public speaking skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas terão um carácter teórico e prático, no entanto, promovendo a pesquisa por parte dos alunos.
Serão privilegiados alguns contactos com personalidades que têm como principal profissão a Gestão de Eventos 
Desportivos. Deste modo permitiremos aos alunos a análise de casos práticos, através da promoção de debates.
A avaliação contínua incidirá sobre: um teste escrito (50% da nota final), sobre os conteúdos teóricos abordados, 
um trabalho de grupo (20% o documento escrito + 20% a apresentação do à turma do trabalho, num total de 40%) e 
a assiduidade e participação (10% da nota final). A assiduidade e participação terá em conta a elaboração dos 
relatórios dos contactos tidos com os profissionais da área da Gestão de Eventos Desportivos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will have a theoretical and practical component and will encourage research by students. Some 
personalities directly involved in the Management of Sports Events will be contacted. This will allow students to 
analyse case studies through debates.
The continuous assessment will take into account: a written test (50% of the final mark) on the theoretical contents 
covered, group work (20% for the written document + 20% for the presentation of the work to the class, in a total of 
40%) and attendance and participation (10% of the final mark). Attendance and participation will take into account 
the drawing up of reports on the contacts made with the personalities directly involved in the Management of Sports 
Events

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A informação teórica permite dotar os alunos de conhecimentos e competências na área da Gestão de Eventos 
Desportivos. 
A presença de profissionais da área permite aos alunos efetuar a ligação da componente teórica às necessidades 
do mercado de trabalho e a confrontação de ideias.
A realização dos relatórios e do trabalho de grupo promoverá o desenvolvimento de um espírito empreendedor, a 
investigação, a elaboração de um projeto de gestão de um evento desportivo e a capacidade de apresentação de 
ideias em público.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical information will provide students with knowledge and skills in the management of sports events.
The presence of personalities involved directly in this area will enable students to link the theoretical component 
with the needs of the labour market and the confrontation of ideas.
The completion of reports and group work will promote the development of an entrepreneurial spirit, research, the 
development of a project in the management of a sports event and the ability to present ideas in public.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
DaCosta, L.; Corrêa, D. ; Rizzuti, E; Villano, B. & Miragaya, A. (2008). Legados de Megaeventos Esportivos. Brasília: 
Ministério do Esporte.
Mullen, C. e Adams, L. (2008). Sport, Recreation and Tourism: Theoretical and Pratical Dimensions. Cheryl Mallen 
and Lorne J. Adams, Brock University.
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Pires, G. (2007). Agôn - Gestão do Desporto. O Jogo de Zeus. Porto: Porto Editora.
Sarmento, J. (2010). Gestão das Organizações Desportivas: O Evento como Estratégia de Desenvolvimento 
Desportivo. Apresentação da Lição de Síntese na Faculdade do Desporto da Universidade do Porto.
Allen, J.; O’Toole, W.; McDonnell, I. & Harris, R. (2008). Organização e Gestão de Eventos. Rio Janeiro: Editora 
Campus.
Sá, C. & Sá, D. (2009). Marketing para Desporto – um jogo empresarial. 3ª Edição, Porto: Edições IPAM.
Sá, C. & Sá, D. (2009). Sports Marketing – As novas regras do jogo. Porto: Edições IPAM.

Mapa IX - Fiscalidade

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fiscalidade

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Aroso Oliveira Duarte - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1º- Conhecer o sistema fiscal português – os Impostos sobre o Património, os Impostos sobre o Rendimento e o 
Imposto Geral sobre o Consumo.
2º- Análise aprofundada do IRS e do IRC (que inclui a resolução de casos práticos). 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 – To get to know the Portuguese tax system – heritage taxes, income tax and general consumption tax.
2 - In-depth analysis of the IRS and IRC (individual and corporate income tax) (which includes the resolution of case 
studies).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
PARTE I – TEORIA GERAL DO DIREITO FISCAL
CAP. I – O DIREITO FISCAL 
CAP. II – O IMPOSTO
CAP. III – A RELAÇÃO JURÍDICA FISCAL
PARTE II – O SISTEMA FISCAL PORTUGUÊS
CAP. I – OS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO
1. O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)
2. O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A TRANSMISSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS (IMT)
3. O IMPOSTO DE SELO
CAP. II – OS IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
1. O IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS)
2. O IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLECTIVAS (IRC)
CAP. III- O IMPOSTO GERAL SOBRE O CONSUMO: O IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)
PARTE III
CAP. I – O REGIME FISCAL DOS CLUBES DESPORTIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA
1. O Desporto e a tributação
2. A tributação do rendimento dos praticantes desportivos
CAP. II – O REGIME JURÍDICO-FISCAL DO DESPORTO PROFISSIONAL

6.2.1.5. Syllabus:

PART I – GENERAL THEORY OF TAX LAW 
CHAP. I – TAX LAW
CHAP. II – TAX 
CHAP. III – LEGAL RELATIONSHIP OF TAXATION 
PART II – THE PORTUGUESE TAX SYSTEM 
CHAP. I – HERITAGE TAX
1. MUNICIPAL PROPERTY TAX (IMI)
2. MUNICIPAL TAX ON THE TRANSFER OF REAL ESTATE (IMT)
3. STAMP DUTY
CHAP. II – INCOME TAX
1. INDIVIDUALS INCOME TAX (IRS)
2. CORPORATE INCOME TAX (IRC)
CHAP. III – GENERAL TAX ON CONSUMPTION: VALUE ADDED TAX (VAT) 
PART III
CHAP. I – TAXATION OF PUBLIC SPORTS CLUBS
1. Sport and taxation
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2. Income taxation of athletes
CHAP. II - THE LEGAL AND TAX REGIME OF PROFESSIONAL SPORT

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos abordam aspetos gerais da Fiscalidade (a teoria geral do Direito Fiscal e os impostos 
na especialidade – impostos sobre o património, o rendimento e o consumo) e incidem, em particular, sobre o 
regime fiscal dos clubes desportivos de utilidade pública e o regime jurídico-fiscal do desporto profissional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus covers general aspects of Taxation (the general theory of tax law and taxes in the speciality – heritage 
tax, income tax and consumption tax) and focuses in particular on the taxation of sports clubs and the legal and tax 
regime of professional sport.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com suficiente exploração dos conteúdos programáticos com a análise da legislação fiscal 
pertinente.
Resolução de casos práticos sobre os impostos na especialidade.

Avaliação contínua:
- 2 Testes, com igual ponderação (50%) na classificação final;
- Controlo de presenças, não podendo os alunos faltar a mais de 25% das aulas;
- Ficam eliminados da avaliação contínua os alunos que não realizem um Teste, ou tenham uma classificação 
inferior a seis valores.
Avaliação final:
- Exames a realizar nas Épocas Normal e de Recurso (eventualmente na Época Especial) com peso de 100% na 
classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical lectures with sufficient exploration of the syllabus and with an analysis of relevant tax 
legislation.
Resolution of case studies on taxes in the speciality.

Continuous assessment:
- 2 tests, with equal weighting (50%) in the final mark;
- Attendance control; students may not miss more than 25% of classes;
- Students who do not take the test or who have less than six marks will be eliminated from the ongoing evaluation.
Final assessment:
- Examination to be held during the normal and alternative periods (possibly during the special period) with a weight 
of 100% in the final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A vertente teórica das aulas visa a aquisição pelos alunos das noções fundamentais de fiscalidade necessárias para 
a apreensão prática das matérias subsequentes.
A vertente prática consiste na resolução de casos práticos sobre os impostos na especialidade onde os alunos têm 
oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical component of classes aims to provide students with the fundamentals of taxation necessary for the 
practical understanding of the subsequent subject matter.
The practical part consists of solving case studies on taxes in the speciality where students have the opportunity to 
apply the knowledge acquitted.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Nabais, José Casalta, Direito Fiscal, Almedina, 4ª edição.
- Pereira, J. F. Lemos, e outro, Teoria e Técnica dos Impostos, Ed. Rei dos Livros, 2000.
- Oliveira, Camilo Cimourdain de, Lições de Direito Fiscal, Manuais da Universidade Portucalense, Departamento de 
Gestão de Empresas.
- Guimarães, João Paulo, e outros, Direito e Desporto – Estudos Fiscais e de Gestão, Coordenação Glória Teixeira, 
Almedina, 2007.
- Sanches, José Luís Saldanha, Manual de Direito Fiscal, 3ª edição, 2007, Coimbra Editora.
- Nabais, Carlos, Prática Fiscal I, 2ª edição, LIDEL.
- Nabais, Carlos, e outro, LIDEL.

- Legislação Fiscal, Porto Editora.
- Constituição da República Portuguesa. 

Mapa IX - Tecnologias da Informação e Comunicação
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologias da Informação e Comunicação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Neves Moreira - 60 horas na Turma A e 60 horas na Turma B

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver o conhecimento sobre as capacidades e limitações das tecnologias de informação, perspectivando o 
papel destas tecnologias na sociedade e o possível impacto em áreas de desenvolvimento profissional associadas 
ao curso de Gestão do Desporto.
Deverá também utilizar eficazmente e de uma forma integrada os diferentes programas de escritório electrónico.
Em particular serão objectivos específicos da disciplina:
Conhecer as tecnologias de informação de forma a compreender as suas aplicações, potencialidades e limitações;
Identificar e caracterizar aplicações de tecnologias de informação em áreas das saídas profissionais do curso de 
Gestão do Desporto;
Utilizar uma aplicação de processamento de texto;
Utilizar uma folha de cálculo;
Utilizar um programa de gestão de projetos;
Utilizar um programa de correio electrónico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire knowledge on the capabilities and limitations of information technology, expanding on the role of these 
technologies in society and the possible impact on areas of professional development associated with the course in 
Sports Management.
Students must also learn to effectively integrate the different programmes of an electronic office.
The specific objectives of the subject are:
To get to know information technologies in order to understand their applications, strengths and limitations;
To identify and characterise information technologies in the possible job opportunities of the course in Sports 
Management;
To use a word processing application;
To use a spreadsheet;
To use a project management programme;
To use an e-mail programme.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Word for Windows
Ações sobre ficheiros
Escrita e Edição de documentos
Blocos de informação
Formatação
Impressão
Paginação 
Índices
Estilos
Impressão em série (cartas e mailings) 
Excel for Windows
Criar fórmulas e ligações
Editar uma folha de cálculo
Formatar uma folha de cálculo
Criar objetos gráficos
Criar gráficos com os dados de uma folha de cálculo
Funções (estatísticas, consulta e referência, base de dados, lógicas, data e hora e matemáticas)
Tabelas dinâmicas
Gráficos
Microsoft Project 2010 
Gestão de Projetos. 
Planeamento de atividades do projeto:
Processo de Planeamento de um projeto;
Definição do Calendário do Projeto
Definição dos Deliverables e das Atividades do Projeto
Definição da Sequência das Atividades do Projeto
Gráfico de Gantt
Planeamento dos Recursos:
Estimativa da Duração das Atividades através da Afetação de Recursos;
Visualização dos Custos do Projeto;
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Métodos para Registar o Progresso do Projeto 
CONTROLO E ENCERRAMENTO DO PROJECTO 

6.2.1.5. Syllabus:
Word for Windows
Actions on files
Writing and Editing Documents 
Information blocks 
Formatting 
Printing
Pagination 
Indexing
Styles
Series printing (letters and mailings) 
Excel for Windows
Creating formulas and links 
Editing a spreadsheet 
Formatting a spreadsheet 
Creating graphic objects
Creating charts with data in a spreadsheet
Functions (statistics, query and reference, database, logics, date and time and mathematics) 
Pivot tables
Graphs
Microsoft Project 2010
Project management
Planning project activities 
Project planning process 
Defining the project calendar
Defining Deliverables and Project Activities
Defining the Project Activity Sequence
Gantt chart
Resource planning
Estimating the duration of activities through the allocation of resources
Viewing project costs
Methods to track the progress of projects
CONTROL AND CLOSURE OF THE PROJECT

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa permite que os alunos tomem conhecimento das aplicações de software de escritório eletrónico mais 
usadas por um profissional de Gestão nas suas diferentes áreas de atividade. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The programme allows students to become aware of the applications of electronic office software most used by a 
management practitioner in the different areas of activity.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é baseado em três momentos. 1) A exposição teórica onde é explicada de forma estruturada e sequencial a 
matéria 2) A exploração de funcionalidades e conceitos utilizando o computador, onde o aluno tem a oportunidade 
de tentar pôr em prática e experimentar aquilo que aprendeu na teoria 3) A resolução de problemas usando as 
aplicações e utilizando as funcionalidades e comando que aprendeu.

As provas práticas (Prova1 e Prova2) que poderão versar toda a matéria dada até ao momento, serão realizadas no 
computador. Durante estas provas apenas será permitido ao aluno consultar os seus apontamentos. As provas são 
entregues em formato digital cabendo aos alunos a total responsabilidade da entrega das provas. Para efeitos de 
avaliação apenas serão analisados os ficheiros que forem entregues no final de cada prova.

Nota Final = 50% Prova1 + 50% Prova2
Como recurso, e em caso de não poder ser avaliado continuamente, o aluno terá direito a um exame final 
(NF=NExame)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching is based on three moments. 1) Theoretical lectures where the subject matter is explained in a structured 
and sequential manner; 2) The exploration of functionalities and concepts using the computer where students have 
the opportunity of putting into practice and trying out what they learnt during the lectures; 3) Problem-solving using 
the applications, functionalities and commands learnt.

The practical tests (Test1 and Test2) that may include all of the subject matter covered so far will be done on the 
computer. Students are allowed to consult their notes during these tests. The tests will be delivered in digital format 
and students will be entirely responsible for submitting the tests. For assessment purposes, only files submitted at 
the end of each test will be analysed.

Final mark = 50% Test1 + 50% Test2
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As a recourse, should students be unable to be assessed continuously, they will be entitled to take a final exam
(NF=NExam)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As aulas desta unidade curricular incluem uma exploração da matéria de índole principalmente prática, 
possibilitando assim a aquisição de competências reais de desenvolvimento por parte dos alunos, de acordo com o 
especificado nos objetivos da unidade curricular. Os exercícios práticos deverão ser complementados com trabalho 
realizados fora das aulas, com o apoio do professor nos períodos de contacto, para que a matéria seja explorada em 
profundidade e o nível de desempenho seja profissional ao nível da utilização das ferramentas informática.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes of this curricular unit include an essentially practical exploration of the subject matter, enabling 
students to acquire real development skills according to the objectives specified for the curricular unit. The practical 
exercises must be complemented by work done outside the classroom with the support of the teacher during the 
periods of contact in order for the subject matter to be explored in depth and the performance level to be 
professional in terms of the use of IT tools.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Site Disciplinar https://e-campus.ismai.pt/004358/AnoLectivo/2012/Curso_1007/1_Ano/1C3194/default.aspx

Complementar: 
Sousa, S., Sousa, M.J. (2010), Microsoft Office 2010 Para Todos Nós, FCA
Silva, M., Microsoft Project 2010 - Depressa & Bem, FCA

Mapa IX - Informática de Gestão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Informática de Gestão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Luís Carlos Gonçalves dos Santos Seco - 48 horas na Turma A e 48 horas na Turma B

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os conceitos fundamentais que suportam o desenvolvimento dos sistemas de informação aplicados às 
organizações desportivas.
Conhecer as principais metodologias de análise e desenvolvimento de sistemas de informação para as 
organizações desportivas.
Conhecer os modelos de representação da informação relacionada com as organizações desportivas.
Conhecer e saber utilizar os principais instrumentos informáticos de suporte à construção e representação da 
informação relacionada com as organizações desportivas.
Estes objectivos concorrem para o exercício das seguintes competências:
- Capacidade de seleccionar e saber estruturar a informação relevante para o processo de tomada de decisão em 
diferentes contextos organizacionais no sector do desporto.
- Ser capaz de acompanhar a aplicação de instrumentos informáticos de apoio à representação da informação das 
organizações desportivas, utilizando as suas potencialidades de acordo com os objectivos e posicionamento da 
organização.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To learn the fundamental concepts that support the development of information systems applied to sports 
organisations.
To learn the main methodologies of analysis and development of information systems for sports organisations.
To learn the models used to represent information related to sports organisations. To learn how to use the main IT 
instruments to support the construction and representation of information related to sports organisations.
These objectives contribute to the performance of the following skills:
Ability to select and know how to structure the information relevant to the decision-making process in different 
organisational contexts in the sports sector.
Ability to monitor the application of IT instruments to support the representation of information of sports 
organisations, using their potential in accordance with the objectives and positioning of the organisation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1. Definição e conceitos de dados, informação e conhecimento.
2. Arquitectura dos sistemas de informação para organizações desportivas.
3. Planeamento e Desenvolvimento de sistemas de informação de organizações desportivas.
4. Análise e determinação das necessidades do sistema de informação de organizações desportivas.
5. Modelos dos processos das organizações desportivas e a sua representação.
6. Instrumentos de representação da informação e conhecimento das organizações.
7. Armazenamento e recuperação da informação.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Definition and concepts of data, information and knowledge.
2. Architecture of information systems for sports organisations.
3. Planning and development of information systems for sports organisations.
4. Analysis and needs assessment of the information system of sports organisations.
5. Models of the processes of sport organisations and their representation.
6. Representation instruments of information and knowledge in organisations.
7. Storage and retrieval of information.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos abordados na unidade curricular visam proporcionar aos alunos um domínio avançado do 
conhecimento sobre sistemas de informação aplicados no sector do desporto. A sequência prevista para a 
abordagem dos conteúdos programáticos pretende, num primeiro momento, a consolidação de conhecimentos 
sobre a estrutura dos sistemas de informação e, num segundo momento, o desenvolvimento do conhecimento 
necessário à implementação e utilização do sistema em diversos contextos organizacionais no desporto.
Deste modo, os conteúdos abordados abrangem todo o processo de escolha, estruturação, planeamento, 
operacionalização e avaliação de um sistema de informação aplicado ao desporto, bem como a utilização da 
informação para a construção de um conhecimento útil para a competitividade das organizações.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The contents covered in the curricular unit aim to provide students with an advanced use of the knowledge of 
information systems applied to the sports sector. The sequence envisaged for the coverage of the syllabus is aimed 
firstly at consolidating knowledge on the structure of information systems and secondly at developing the 
knowledge necessary to implement and use the system in different organisational contexts in sports.
In this way, the contents covered include the entire process of choosing, structuring, planning, implementing and 
evaluating an information system applied to sports as well as the use of the information to construct useful 
knowledge for the competitiveness of organisations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino é fundamentalmente activa, sendo estimulada a participação dos alunos através da 
utilização, em ambiente simulado, de sistemas de informação de entidades desportivas.
A análise e discussão desses casos práticos são realizadas recorrendo ao método interrogativo e, em função dos 
conceitos teóricos julgados como fundamentais e das expectativas dos alunos, é utilizado o método expositivo para 
uniformizar as abordagens utilizadas.
A avaliação contínua envolve a realização de dois momentos de avaliação: apresentação da análise de um caso 
prático, escolhido pelo aluno e elaboração de um elemento constituinte do sistema de informação de uma 
organização desportiva. A nota final será obtida através da média aritmética das classificações obtidas não 
podendo ter, em nenhum dos momentos, nota inferior a 8 valores. Os alunos que não tenham optado pelo modelo 
anterior, ou que nele não tenham obtido aprovação, poderão ser avaliados em Exame Final, através de um teste 
escrito.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology is fundamentally active and encourages student participation through use of information 
systems for sports bodies in a simulated environment.
The analysis and discussion of these case studies are performed using the interrogative method and, depending on 
the theoretical concepts deemed fundamental and the expectations of students, the lecture method is used to 
standardise the approaches used.
Continuous assessment involves performing two stages of assessment: presentation of the analysis of a case study 
chosen by the student and the development of a constituent element of the information system of a sports 
organisation. The final mark is obtained as the arithmetic mean of the marks obtained and can never be lower than 8. 
Students who have not chosen the previous model, or who have not obtained a pass mark, may be evaluated in the 
final exam through a written test.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A utilização de metodologias de ensino que estimulam a pró-actividade dos alunos está alinhada com os objectivos 
propostos para a unidade curricular que, dada a sua especificidade, sugere uma aprendizagem pela prática, 
recorrendo às metodologias expositivas apenas quando absolutamente necessário.
A implementação de sistemas de informação nas organizações pertencentes ao sector do desporto requer um 
elevado grau de conhecimentos e competências nos técnicos responsáveis pela gestão destas organizações. Ao 
promover a recolha, análise e discussão de casos concretos, as metodologias seleccionadas para esta unidade 
curricular promovem comportamentos e competências que exigem níveis de saber e autonomia alargados, 
justificando-se no sentido em que promove um debate critico sobre os temas abordados e, de uma forma autónoma, 
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faculta aos alunos as técnicas necessárias à recolha, selecção e estruturação da informação relevante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of teaching methods that encourage the pro-activity of students is in line with the goals set for the 
curricular unit which, given its specificity, suggest a learning-by-doing approach, using the lecturing methodologies 
only when absolutely necessary.
The implementation of information systems in organisations belonging to the sports sector requires a high degree 
of knowledge and skills by the experts responsible for managing these organisations.
By promoting the gathering, analysis and discussion of concrete cases, the methodologies selected for this 
curricular unit promote behaviours and skills that require extensive knowledge and autonomy and are justified in the 
sense that they promote a critical debate on the topics covered and autonomously provide students with the skills 
necessary for the gathering, selection and structuring of relevant information.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Almeida, A.; Machado, D. (2000). Qualidade do Software. Congresso Nacional da Qualidade. Instituto Português da 
Qualidade. Lisboa.
Laudon, K., Laudon, J. (2000), Management Information Systems, Ed.:Prentice Hall, Inc., New Jersey.
Turban, E., MacLean, E., Wetherbe, J. (1996) Information Technology for Management, Ed.: John Wiley & Sons, Inc., 
New York.
Varajão, J. E. Q. (1998). A arquitectura da gestão de sistemas de informação, Ed.: FCA – Editora de Informática, 
Lisboa.

Mapa IX - Teoria do Desenvolvimento Desportivo

6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria do Desenvolvimento Desportivo

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gastão Fernando Silva Sousa - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Principais objectivos:
- Interpretar o Desporto como elemento integrante do desenvolvimento da sociedade;
– Conhecer e identificar os conceitos e níveis de intervenção dos projectos de desenvolvimento geral e desportivo;
– Conhecer e identificar os conceitos de crescimento, desenvolvimento e desenvolvimento sustentado;
– Conhecer os princípios subjacentes ao desenvolvimento em geral e desportivo em especial;
– Conhecer os factores condicionantes do desenvolvimento desportivo.
Estes objectivos concorrem para o exercício das seguintes competências:
– Capacidade de identificar e analisar a problemática do desenvolvimento desportivo em função da organização 
jurídica e administrativa onde se enquadra e dos seus níveis de intervenção;
- Autonomia na identificação e articulação dos elementos que intervêm directamente no desenvolvimento 
desportivo;
– Capacidade de identificar e utilizar os conhecimentos e as técnicas para a elaboração e planeamento de projectos 
desportivos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objectives:
- To interpret sport as an integral part of the development of society;
- To understand and identify the concepts and intervention levels of development of general and sports projects;
- To understand and identify the concepts of growth, development and sustainable development;
- To understand the principles underlying development in general and sports in particular;
- To know the factors affecting the development of sports. 
These objectives contribute to the performance of the following skills:
- Ability to identify and analyse the problems of sports development in the light of the legal and administrative 
organisation under which it falls and of the intervention levels;
- Autonomy in the identification and articulation of the elements directly involved in sports development;
- Ability to identify and use the knowledge and techniques to design and plan sports projects. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Estrutura do Processo de Desenvolvimento Desportivo (Níveis de concepção, intervenção e operacionalização 
do desenvolvimento desportivo);
2 - Conceito de desenvolvimento geral e desportivo (Crescimento, Desenvolvimento, Desenvolvimento Sustentado, 
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Princípios Gerais do Desenvolvimento);
3 - Conceito de desporto (Relação entre Jogo e Desporto);
4 - Desporto e sociedade (Relação entre Desporto e a Dinâmica Social; Mudança Social e Desporto);
5 - O desenvolvimento desportivo (Conceitos geral e específico; Desenvolvimento Vs Crescimento Desportivo; 
Desenvolvimento Desportivo Sustentado);
6 - Elementos integrantes do desenvolvimento desportivo (Nível desportivo; Situação desportiva);
7 - Factores de desenvolvimento desportivo (Conceito, Finalidade, Componentes e Critérios de selecção / 
aplicação);
8 - Sectores desportivos (Definição e elementos caracterizadores);
9 - Projecto (Conceito de Projecto; Elaboração; Níveis de Planeamento; Fases do processo de planeamento)

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Structure of the sports development process (levels of design, intervention and operation of sports 
development);
2 - General and sports development concept (growth, development, sustainable development, general principles of 
development);
3 - Sports concept (relation between game and sport);
4 - Sport and society (relationship between sport and social dynamics, social change and sports);
5 - Sports development (general and specific concepts; development vs growth in sport; sustained sports 
development);
6 - Elements that form part of sports development (sports level; sports situation);
7 - Sports development factors (concept, purpose, components and selection/application criteria);
8 - Sports sectors (definition and characteristic elements);
9 - Project (project concept, development, planning levels, phases of the planning process).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos foram seleccionados para abordar, em primeiro lugar, o conceito geral e desportivo de 
desenvolvimento e do meio sócio-desportivo onde se processa. A compreensão destes conteúdos permite ao aluno 
atingir os objectivos relacionados com a interpretação do Desporto enquanto elemento do desenvolvimento da 
sociedade e compreender os níveis de intervenção dos projectos de desenvolvimento.
Num segundo momento abordam-se os conteúdos subjacentes à elaboração e operacionalização dos projectos de 
desenvolvimento desportivo, nomeadamente os seus procedimentos estruturais e operacionais, assim como os 
elementos, (estáticos e dinâmicos), que intervêm na respectiva elaboração. O domínio destes conteúdos permite ao 
aluno atingir os objectivos relacionados com o conhecimento dos princípios e factores subjacentes ao 
desenvolvimento e alcançar o conhecimento suficiente para acompanhar projectos de desenvolvimento desportivo 
adequados às realidades em que poderá desempenhar a sua actividade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were selected to address, first of all, the general and sports concept of development and of the social 
and sports environment where it is processed. The understanding of these contents allows students to achieve the 
objectives related with the interpretation of sport as part of the development of society and to understand the 
intervention levels of development projects. Secondly, the contents underlying the development and operation of 
sports development projects will be discussed, including their structural and operational procedures as well as the 
elements (static and dynamic) involved in their design. Mastery of these contents will allow students to reach the 
objectives related with the knowledge of the principles and factors underlying the development and attain sufficient 
knowledge to follow sports development projects tailored to realities in which they can carry out their activity.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
É utilizado o método expositivo para apresentar os conteúdos temáticos e estimulada a participação dos alunos 
através da sua análise e discussão com a utilização do método interrogativo e do método activo.
Na avaliação contínua, o aluno é avaliado em três áreas distintas, correspondentes a evidências do domínio das 
competências instrumentais (30%), interpessoais (20%) e sistémicas (50%). 
Os meios de avaliação destas áreas de competências serão diversos, incluindo a elaboração de projectos de 
desenvolvimento desportivo, acções simuladas de venda rápida e evidências do nível de capital social. O aluno não 
poderá ter nota igual ou inferior a 6 (seis) valores em cada área de competência e o valor da classificação final deve 
ser igual ou superior a 9,5 valores para ter sucesso na avaliação contínua.
A não satisfação dos requisitos anteriores implica a realização da prova de EXAME, cuja classificação deverá ser 
igual ou superior a 9,5 valores para concluir com êxito a unidade curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lecture method is used to present the thematic contents and student participation is encouraged through 
analysis and discussion using the interrogative and active method.
In continuous assessment, students are assessed in three distinct areas, corresponding to instrumental (30%), 
interpersonal (20%) and systemic skills (50%).
The means for assessing these areas of expertise are diverse, including the drafting of sports development projects, 
simulated quick sale actions and share capital. Students may not have a mark of 6 or less in each area of 
competence and the final mark must be equal to or higher than 9.5 to be successful in the continuous assessment.
Failure to meet the requirements above implies having to take an exam, which mark should be equal to or greater 
than 9.5 to successfully complete the curricular unit.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
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curricular.
A necessidade de dotar os alunos de conhecimentos que suportem o desenvolvimento de competências 
fundamentais para o desempenho de funções autónomas nos processos de desenvolvimento desportivo, justifica a 
utilização do método expositivo em sessões onde se procura abordar os principais conceitos da teoria do 
desenvolvimento desportivo. Para atingir os objectivos propostos, e considerando os condicionalismos de tempo 
existente e a diversidade da formação de base dos alunos, esta metodologia de ensino revela-se adequada.
Na sequência da utilização do método expositivo e procurando promover nos alunos objectivos comportamentais e 
competências que exigem níveis de saber e autonomia mais alargadas, a utilização dos métodos interrogativo e 
activo, em que o aluno debate criticamente os temas abordados e, de uma forma autónoma, procura recolher, coligir 
e estruturar informação relevante, justificam-se na promoção dos objectivos da unidade curricular. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The need to provide students with knowledge to support the development of core skills to perform autonomous 
functions in the process of sports development justifies the use of the lecture method in sessions where the main 
concepts of the theory of sports development are addressed. To reach the objectives defined, and considering the 
time constraints and the diversity of the basic training of students, this teaching methodology is deemed to be 
appropriate.
Following the use of the lecture method and seeking to foster in students behavioural objectives and skills requiring 
high levels of knowledge and greater autonomy, the use of interrogative and active methods where students 
critically debate the topics covered and autonomously seek to gather, collate and structure relevant information, are 
justified in promoting the objectives of the curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Cunha, L. (2007). Os Espaços do Desporto - Uma Gestão para o Desenvolvimento Humano. Lisboa: Editora 
Almedina. ISBN 9789724032450.
Hylton, K., Bramham, P. (2008). Sports Development: policy, process and practice. Taylor&Francis Edt., 2nd Edition. 
ISBN 9780415421829
Pires, G. (1995). Desporto, Planeamento e Gestão de Projectos. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana.
Pires, G. (2007). Agôn - Gestão do Desporto. O Jogo de Zeus. Porto: Porto Editora

Mapa IX - Governação do Desporto

6.2.1.1. Unidade curricular:
Governação do Desporto

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Gastão Fernando Silva Sousa - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Principais objectivos:
– Compreender os conceitos e teorias de governação e a sua aplicação no sector do desporto
– Saber identificar as estruturas de base na governação do desporto
– Compreender o contexto e funcionamento dos modelos de governação do desporto
– Conhecer a composição e funcionamento das estruturas de governação do desporto
– Determinar a influência das instituições no comportamento e cultura das estruturas de governação do desporto
– Compreender a importância da governação estratégica do desporto
Estes objectivos concorrem para o exercício das seguintes competências:
– Capacidade de identificar e analisar a problemática da governação do desporto em função do conjunto de agentes 
envolvidos e o contexto específico em que é realizada;
- Autonomia na identificação e utilização de instrumentos que possam auxiliar a governação num determinado 
contexto desportivo;
– Saber determinar e utilizar os meios de avaliação do rendimento das estruturas de governação do desporto.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objectives:
- To understand the concepts and theories of governance and their application in the sports sector
- To identify the basic structures of governance in sport
- To understand the context and functioning of the governance models in sport
- To get to know the composition and functioning of governance structures in sport
- To determine the influence of institutions on the behaviour and culture of governance structures in sport
- To understand the importance of the strategic governance of sport
These objectives contribute to the performance of the following skills:
- Ability to identify and analyse the problems of governance in sport according to the number of agents involved and 
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the specific context in which it occurs;
- Autonomy in the identification and use of tools that can assist governance in a particular sports context;
- To know how to determine and use the means of assessing the performance of governance structures in sport.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1- Conceitos básicos de governação e democracia participativa. A mudança institucional e a sua influência do 
desporto;
2- Conceitos e teorias de governação e a sua aplicação no sector do desporto
3- As estruturas de base na governação do desporto e o contexto e funcionamento dos modelos de governação
4- A composição e funcionamento das estruturas de governação do desporto e a influência das instituições no seu 
comportamento e cultura
5- A governação estratégica do desporto e o papel das estruturas de governação do desporto na gestão e 
prevenção do risco
6- O papel da liderança nas estruturas de governação do desporto e a importância da ética e princípios de 
governação
7- Os meios de avaliação do rendimento das estruturas de governação do desporto
8- Os principais factores que fomentam a mudança e inovação na governação do desporto

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Basic concepts of governance and participatory democracy. Institutional change and the influence of sport;
2 - Concepts and theories of governance and its application to sport
3 - The basic structures in the governance of sport and the context and functioning of governance models
4 - The composition and functioning of the governance structures of sport and the influence of institutions on their 
behaviour and culture
5 - The strategic governance of sport and the role of governance structures in sports management and risk 
prevention
6 - The role of leadership in governance structures of sport and the importance of ethics and governance principles
7 - The means of assessing the performance of governance structures in sport
8 - The main forces driving change and innovation in the governance of sport

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos foram seleccionados para abordar, em primeiro lugar, o conceito de governação e a sua aplicação no 
sector do desporto. A compreensão destes conceitos permite ao aluno atingir os objectivos relacionados com a 
compreensão dos conceitos e teorias de governação e a sua aplicação no sector do desporto, bem como entender o 
contexto e funcionamento dos modelos de governação do desporto.
Posteriormente abordam-se conteúdos relacionado com as estruturas de governação no desporto e os elementos 
de governação, procurando que os alunos conheçam a composição e funcionamento das estruturas de governação 
do desporto e compreendam a importância da governação estratégica do desporto.
Através deste percurso formativo, pretende-se que os alunos desenvolvam as competências que lhes permitam ser 
autónomos na identificação e utilização de instrumentos que possam auxiliar a governação num determinado 
contexto desportivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were selected to address, in the first place, the concept of governance and its application in the sports 
sector. Understanding these concepts allows students to reach the goals related with understanding the concepts 
and theories of governance and its application in the field of sport and understanding the context and operation of 
governance models in sport. Subsequently contents related with governance structures in sport and elements of 
governance are addressed, with the aim of teaching students the composition and functioning of the governance 
structures of sport and helping them to understand the importance of the strategic governance of sport. Through 
this training path, it is hoped that students will develop the skills to allow them to be autonomous in the 
identification and use of tools that can assist governance in a particular sports context.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
É utilizado o método expositivo para apresentar os conteúdos temáticos e, sequencialmente, estimulada a 
participação dos alunos através da análise e discussão dos mesmos com a utilização do método interrogativo e do 
método activo.
Se optar por avaliação contínua, o aluno deverá cumprir os seguintes requisitos para aprovação:
Ponto 1: Teste Teórico 1
Ponto 2: Teste Teórico 2
A média simples dos Testes contribui com 50% da classificação final da avaliação contínua.
Ponto 3: Trabalho Individual
A classificação obtida no trabalho individual contribui com 25% para a classificação final da avaliação contínua.
Ponto 4: Trabalho de Grupo (3 elementos) 
Contribui com 25% para a classificação final da avaliação contínua.
No caso de optar por avaliação final, para ser considerado aprovado na unidade curricular, o aluno deverá obter 
uma classificação igual ou superior a 10 valores, numa escala de 0 a 20, na realização de um teste escrito sobre a 
globalidade da matéria, com a duração de 2 horas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The lecture method is used to present the thematic contents and to encourage student participation through the 
analysis and discussion of the contents using the interrogative and active method.
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If continuous assessment is chosen, students must meet the following requirements for approval: 
Point 1: Theoretical test 1
Point 2: Theoretical test 2
The simple average of the tests contributes 50% of the final mark of the continuous assessment. 
Point 3: Individual work
The mark obtained in individual work contributes 25% to the final mark of the continuous assessment.
Point 4: Group work (3 members)
Contributes 25% to the final mark of the continuous assessment.
In case of choosing the final evaluation, in order to pass the curricular unit, students must obtain a mark of 10 or 
more on a scale of 0 to 20 in a 2-hour written test on all of the subject matter.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A necessidade de dotar os alunos de uma linguagem comum, assente no domínio de conceitos que suportem o 
desenvolvimento de competências fundamentais para o desempenho de funções autónomas nos processos de 
governação do desporto, justifica a utilização do método expositivo em sessões onde se procura abordar os 
principais conceitos da governação. Para atingir os objectivos propostos, e considerando os condicionalismos de 
tempo existente, esta metodologia de ensino revela-se adequada.
Na sequência da utilização do método expositivo e procurando promover nos alunos objectivos comportamentais e 
competências que exigem níveis de saber e autonomia mais alargadas, a utilização dos métodos interrogativo e 
activo, em que o aluno debate criticamente os temas abordados e, de uma forma autónoma, procura recolher, coligir 
e estruturar informação relevante, justificam-se na promoção dos objectivos da unidade curricular. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The need to provide students with a common language based on the mastery of concepts that support the 
development of core skills to perform autonomous functions in the processes of governance of sport justifies the 
use of the lecture method in sessions where the main concepts of governance are addressed. To achieve these 
objectives, and considering the existing constraints of time, this teaching methodology proves to be adequate.
Following the use of the lecture method and seeking to foster in students behavioural objectives and competencies 
requiring higher levels of knowledge and greater autonomy, the use of the interrogative and active methods, where 
students critically debate the topics covered and autonomously gather, collate and organise relevant information, 
are justified in promoting the objectives of the curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Hoye, R., Cuskelly, J. (2007) Sport Governance. Elsevier, Ltd. 
King, N. (2009) Sport Policy and Governance. Local Perspectives. Elsevier, Ltd.
Bergsgard, N., Houlihan, B., Mangset, P., Nodland, S., Rommetvedt, H. (2007) Sport Policy: a comparative analysis of 
stability and change. Elsevier Ltd.

Complementar: 
Andrew Dorward. (2005). Institutions, Markets and Economic Co-ordination: Linking development policy and theory 
and praxis. Development and Change, 36(1), 1-25.
Carvalho, A. M. (1998). Desporto popular. Editora Campo das Letras.
Eggertsson, T.. (2005). Imperfect institutions. Possibilities & Limits of Reform. USA: University of Michigan Press.
Kikulis, L. M. (2000). Continuity and change in governance and decision making in national sport organizations : 
institutional explanations.

Mapa IX - Gestão da Inovação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão da Inovação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gastão Fernando Silva Sousa - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Principais objectivos:
- Compreender os diversos conceitos no domínio da inovação e do desenvolvimento do desporto;
- Adquirir conhecimentos sobre os processos de inovação sistemática nos diferentes contextos organizacionais do 
sector do desporto;
- Conhecer o sistema produtivo e tecnológico específico do desporto e compreender a sua influência para a 
inovação;
- Conhecer os principais indicadores que podem ser utilizados para monitorizar a inovação no desporto;
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- Identificar os factores críticos de sucesso na implementação de projectos inovadores em diferentes contextos 
organizacionais do sector do desporto.
Estes objectivos concorrem para o exercício das seguintes competências:
- Capacidade de implementar processos de inovação sistemáticos em diferentes contextos organizacionais dentro 
do sector do desporto;
- Ser capaz de elaborar procedimentos de vigilância tecnológica e concepção de novos produtos e serviços nos 
diferentes contextos organizacionais do sector do desporto.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objectives:
- To understand the various concepts in innovation and the development of sport;
- To acquire knowledge about systematic innovation processes in different organisational contexts of the sports 
sector;
- To get to know the specific technological and productive system of sport and to understand its influence on 
innovation;
- To understand the key indicators that can be used to monitor innovation in sport;
- To identify the critical success factors in the implementation of innovative projects in different organisational 
contexts of the sports sector.
These objectives contribute to the performance of the following skills:
- Ability to implement systematic innovation processes in different organisational contexts within the sport sector;
- Be able to develop procedures for technological monitoring and design of new products and services in different 
organisational contexts of the sports sector

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – Enquadramento do desporto nas vertentes económica, tecnológica, social e pública
2 – Inovação e desporto
2.1 – O conceito de inovação no desporto 
2.2 - O papel da inovação no processo de desenvolvimento desportivo
2.3 - Modelos de inovação
2.3.1 – O modelo linear de inovação
2.3.2 – O modelo interactivo de inovação
2.3.3 – O modelo de inovação aberta
3 – Determinantes da criação e absorção da inovação no desporto
3.1 – Sistema Produtivo do Desporto
3.1.1 – O Estado e a administração pública
3.1.2 - O movimento associativo
3.1.3 – O sector educativo
3.1.4 – As empresas
3.2 – Sistema Científico e Tecnológico
3.2.1 – A pesquisa científica no Desporto
3.2.2 – As tecnologias emergentes e a sua influência no Desporto
4 - Avaliação da dinâmica inovadora no desporto 
4.1. A Envolvente
4.2. A Estratégia
4.3. A Estrutura
4.4. Os Processos
4.5. Os Resultados
4.6. O Impacto
5 – O Empreendedorismo no desporto

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Framework of sport in the economic, technological, social and public aspects
2 - Innovation and sport
2.1 - The concept of innovation in sport
2.2 - The role of innovation in the process of sports development
2.3 - Models of innovation
2.3.1 - The linear model of innovation
2.3.2 - The interactive model of innovation
2.3.3 - The open innovation model
3 - Determinants of the creation and absorption of innovation in sport
3.1 - Productive system of sport
3.1.1 - The state and public administration
3.1.2 - The associative movement
3.1.3 - The educational sector
3.1.4 - Businesses
3.2 - Scientific and technological system
3.2.1 - Scientific research in sport
3.2.2 - Emerging technologies and their influence on sport
4 - Evaluation of innovative dynamics in sport
4.1. The surroundings
4.2. The strategy
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4.3. The structure
4.4. The processes
4.5. The results
4.6. The impact
5 - Entrepreneurship in sport

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos foram seleccionados para, num primeiro momento, uniformizar a base conceptual sobre a inovação 
no desporto e, num segundo momento, apresentar a sua importância e aplicação nos processos de 
desenvolvimento desportivo e desenvolvimento através do desporto. A compreensão destes conteúdos permite ao 
aluno atingir os objectivos relacionados com a ligação entre inovação e desporto.
Os conteúdos relacionados com a compreensão das determinantes e modos de avaliar a inovação nas 
organizações do sector do desporto permitem, após serem dominados pelos alunos, a sua utilização na 
implementação de processos de mudança e inovação nas organizações desportivas, bem como o alcançar de um 
estado de inovação sistemática nestas organizações. De igual forma, o domínio destes conteúdos possibilitam que 
o aluno, autonomamente, construa instrumentos de vigilância tecnológica e de monitorização da inovação nas 
organizações do sector do desporto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were selected, first of all, to standardise the conceptual basis on innovation in sport and, secondly, to 
present its importance and application in development processes in sport and development processes through 
sport. The understanding of these contents allows students to reach the objectives related with the link between 
innovation and sport.
Once students have mastery over the contents related with the understanding of the determinants and ways of 
assessing innovation in organisations of the sports, they can be used in the implementation of processes of change 
and innovation in sports organisations, as well as to reach a state of systematic innovation in these organisations. 
Similarly, the mastery of these contents enables students to autonomously build instruments of technological 
monitoring and monitoring of innovation in organisations of the sports sector.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

É utilizado o método expositivo para apresentar os conteúdos temáticos e, sequencialmente, estimulada a 
participação dos alunos através da análise e discussão dos mesmos com a utilização do método interrogativo e do 
método activo.
Na modalidade de avaliação contínua, o aluno realiza três momentos, M1 e M2 correspondentes à análise de dois 
casos práticos cuja média obtida integra a nota final com o valor ponderado de 70%, e M3, constituído por um 
trabalho de grupo, cuja classificação atribuída integra a nota final com um valor ponderado de 30%. O aluno não 
poderá ter nota igual ou inferior a 6 (seis) valores na avaliação dos casos práticos e o valor da classificação final 
deve ser igual ou superior a 9,5 valores.
A não satisfação dos requisitos anteriores implica a realização da prova de EXAME (Normal, Recurso ou Especial), 
cuja classificação deverá ser igual ou superior a 9,5 valores para concluir com êxito a unidade curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lecture method is used to present the thematic contents and to encourage student participation through the 
analysis and discussion of the contents using the interrogative and active method.
In the form of continuous assessment, students will be assessed at three different times, M1 and M2 corresponding 
to the analysis of two case studies whose average mark contributes with a weighted average of 70% to the final 
mark, and M3, consisting of group work which contributes with a weighted average of 30% to the final mark. 
Students may not have a mark of 6 or less in the case studies and the final mark must be equal to or higher than 9.5.
Failure to meet the requirements above implies having to take an exam (normal, alternative and special), which mark 
should be equal to or greater than 9.5 to successfully complete the curricular unit.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A necessidade de dotar os alunos de conhecimentos que suportem o desenvolvimento de competências 
fundamentais para o desempenho de funções autónomas nos processos de inovação no desporto, justifica a 
utilização do método expositivo em sessões onde se procura abordar os principais conceitos da inovação e do 
desenvolvimento desportivo. Para atingir os objectivos propostos, e considerando os condicionalismos de tempo 
existente e a diversidade da formação de base dos alunos, esta metodologia de ensino revela-se adequada.
Na sequência da utilização do método expositivo e procurando promover nos alunos objectivos comportamentais e 
competências que exigem níveis de saber e autonomia mais alargadas, a utilização dos métodos interrogativo e 
activo, em que o aluno debate criticamente os temas abordados e, de uma forma autónoma, procura recolher, coligir 
e estruturar informação relevante, justificam-se na promoção dos objectivos da unidade curricular. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The need to provide students with knowledge to support the development of core competencies to perform 
autonomous functions in innovation processes in sport justifies the use of the lecture method in sessions where the 
main concepts of innovation and sports development are addressed. To achieve these objectives, and considering 
the time constraints and diversity of existing basic training of students, this teaching methodology proves to be 
adequate.
Following the use of the lecture method and seeking to foster in students behavioural objectives and competencies 
requiring higher levels of knowledge and greater autonomy, the use of the interrogative and active methods, where 
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students critically debate the topics covered and autonomously gather, collate and organise relevant information, 
are justified in promoting the objectives of the curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dobni, C. B. (2008). Measuring innovation culture in organizations. European Journal of Innovation Management, 11
(4), 539-559.
Sousa, G. (2010) Inovação em Serviços Públicos: Estudo da Capacidade Inovadora das Câmaras Municipais 
Portuguesas nos Serviços de Desporto. Tese de Doutoramento. Universidade da Beira Interior. Trabalho Não 
Publicado.
Sousa, G. e Silva, M. J. (2010) “Inovação em Serviços de Desporto: Reflexões Teóricas e Proposta de Modelo 
Conceptual” in Tópicos Avançados de Gestão: Reflexões, Contributos e Aplicações, (Eds.) L. Lourenço e M.J. Silva, 
Universidade da Beira Interior, Covilhã, ISBN: 978-989-654-029-6, pp.181-195.
Tidd, Joe; Bessant, John e Pavitt, Keith (2003) Gestão da Inovação: Integração das Mudanças Tecnológicas, de 
Mercado e Internacionais, Lisboa, Monitor.
Windrum, P., Koch, P., Eds. (2008). Innovation in Public Sector Services. Entrepreneurship, Creativity and 
Management. Edward Elgar Publishers.

Mapa IX - Princípios e Práticas Desportos Individuais I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Princípios e Práticas Desportos Individuais I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique Pinhão Martins - 48 horas na Turma A e 48 horas na Turma B

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
i) Adquirir competências da prática da modalidade desportiva de atletismo. 
ii) Sempre que possível estabelecer uma ponte de ligação, no que diz respeito à Gestão do Desporto, tendo em 
consideração os recursos existentes e a organização das aulas, relativamente ao espaço específico onde as 
mesmas se desenvolvem. 
Fomentar a dinâmica de grupo, através da realização de trabalhos em grupo, mas também, de simulação de 
pequenas competições organizadas pelos alunos, em que os mesmos serão atletas e juízes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
i) To acquire skills of the practice of athletics.
ii) Where possible, to establish a bridge with regard to Sports Management, taking into account existing resources 
and the organisation of classes in relation to the specific space where they are developed.
Encourage the group dynamic by conducting group work, but also through the simulation of small competitions 
organised by the students, in which they themselves are the athletes and judges.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Corridas
1.2. As corridas de meio fundo e fundo
1.3. As corridas de velocidade
1.3.1. Técnica de corrida
1.3.2. Técnica de partida
1.3.3. As corridas com barreiras
1.3.4. As corridas de estafetas
1.3.4.3. Organização de uma competição de uma corrida de fundo e de velocidade com os alunos da turma
2. Os Saltos
2.1. O salto em altura
2.1.1. Regras e segurança
2.1.2. O material
2.1.3. Técnica
2.1.4. As fases do salto
2.1.4.1. A corrida de balanço
2.1.4.2. A impulsão
2.1.4.3. A transposição
2.1.4.4. A queda
2.2. O salto em comprimento
2.2.1. As regras e segurança
2.2.2. As fases do salto
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2.2.2.1. Corrida de balanço
2.2.2.2. Chamada
2.2.2.3. Voo
2.2.2.4. Queda
2.3. Abordagem ao triplo salto
2.3.1.Organização de uma competição entre os alunos da turma de um concurso de saltos
2.4. Lançamentos
2.4.1. Lançamento do dardo
2.4.1.1. As regras e segurança
2.4.1.2. Abordagem à técnica
2.4.2. Lançamento do peso
2.4.2.1. Regras e segurança
2.4.2.2. Abordagem à técnica

6.2.1.5. Syllabus:
1. Races
1.2. Middle-distance and long-distance races
1.3. Sprints
1.3.1. Racing technique
1.3.2. Starting technique
1.3.3. Hurdling
1.3.4. Relay races
1.3.4.3. Organising a competition involving a long-distance race and a sprint with the students in the class
2. Jumps
2.1. The high jump
2.1.1. Rules and safety
2.1.2. The material
2.1.3. Technique
2.1.4. Jumping phases
2.1.4.1. Approach run up
2.1.4.2. Take off
2.1.4.3. Fight through the air
2.1.4.4. Landing
2.2. The long jump
2.2.1. Rules and safety
2.2.2. The jump phases
2.2.2.1. Approach run up
2.2.2.2. Call
2.2.2.3. Flight through the air
2.2.2.4. Landing
2.3. Addressing the triple jump
2.3.1. Organising a jumping competition among the students in the class
2.4. Throws
2.4.1. Javelin throw
2.4.1.1. Rules and safety
2.4.1.2. Approach to the technique
2.4.2. Shot put
2.4.2.1. Rules and safety
2.4.2.2. Approach to the technique

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para que os alunos consigam perceber a importância do conhecimento das várias disciplinas do atletismo 
relativamente à Gestão do Desporto, é necessário adquirirem conhecimento técnico de base e dominarem os 
conceitos regulamentares fundamentais acerca das mesmas. Deste modo, os conteúdos programáticos e sua 
compreensão têm uma relação directa com os objectivos propostos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
For students to be able to realize the importance of the knowledge of the various modalities of athletics in relation to 
Sports Management, they must acquire basic technical knowledge and master their fundamental regulatory 
concepts. In this way, the syllabus and its understanding are directly connected with the objectives set out.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas destinam-se à aprendizagem teórico-prática dos conteúdos programáticos, os quais se constituem como 
objecto de estudo desta unidade curricular. Incluirão, ainda, momentos de avaliação práticos e apresentação e 
discussão de trabalhos.
A avaliação será contínua e final. Os alunos que não obtiverem aproveitamento no modelo de avaliação contínua, 
terão a oportunidade de serem avaliados pelo tipo de avaliação final.
Elementos da avaliação contínua
Para a classificação final do aluno, nesta unidade curricular, neste tipo de avaliação, contribuem os elementos 
seguintes com a respectiva ponderação: 
M1 (40%) – Quatro momentos de observação prática sobre as competências adquiridas ao longo das aulas.
M2 (30%) – Participação nas aulas/assiduidade.
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M3 (30%) – Elaboração, de um trabalho de grupo ao longo da unidade curricular com orientação do docente. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes are for the theoretical and practical learning of the syllabus, which is the object of study of this 
curricular unit. They will also include practical assessment periods and the presentation and discussion of work.
The assessment will be continuous and final. Students who do not have a pass mark in the continuous assessment 
model will have the opportunity of being assessed in the final assessment.
Elements of continuous assessment
For the final mark in this curricular unit under this type of assessment, the following factors contribute with the 
respective weighting:
M1 (40%) – Four periods of practical observation on skills acquired throughout the classes. 
M2 (30%) – Participation in class/attendance.
M3 (30%) – Elaboration of a group work project throughout the curricular unit under the guidance of the teacher.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O tipo de aula, permitirá aos alunos adquirirem os conceitos básicos relativamente às técnicas básicas da práticas 
das várias disciplinas do atletismo, ao mesmo tempo proporcionar-lhe vivências no que se refere à organização de 
competições simples no âmbito da Gestão do Desporto. Para isso, no final da abordagem a cada disciplina do 
atletismo (corridas, saltos e lançamentos), será efectuada uma avaliação de conhecimentos, bem como a 
organização de uma pequena competição correspondente à disciplina abordada. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The type of class will allow students to acquire the basic concepts regarding the basic techniques of the practice of 
the various modalities of athletics, while providing them with experience in the organisation of simple competitions 
under the framework of Sports Management. For this, at the end of each modality of athletics (running, jumping and 
throwing), students will be assessed on their level of knowledge as well as on their ability to organise a little 
competition corresponding to the modality addressed.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alves, S. (2005). 1000 Exercícios e Jogos para o Atletismo. Rio de Janeiro: Sprint.
Fabrice L., (2000). O Atletismo: As regras, a técnica, a prática. Lisboa: Editorial Estampa. 
Matthiesen, S. Q. (2007). Atletismo-Teoria e Prática. S. Paulo: Guanabara Koogan.
Schmolinsky, G. (1992). Atletismo. Lisboa: Editorial Estampa.

Mapa IX - Princípios e Práticas Desportos Individuais II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Princípios e Práticas Desportos Individuais II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique Pinhão Martins - 75 horas na Turma A e 75 horas na Turma B

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Adquirir noções básicas da prática das modalidades que irão ser abordadas (Fitness, Natação e Ténis) numa 
perspectiva de gestão dos espaços, recursos humanos, possibilidade de organização de eventos e prestação de 
serviços à comunidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To acquire the basics of the practice of the modalities that will be addressed (Fitness, Swimming and Tennis) from 
the perspective of the management of space, human resources, ability to organise events and provide services to 
the community.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Actividades de Fitness
1.1.Ginástica Aeróbica e Fitness - Evolução histórica
1.2. Conceito de Fitness
1.3. Postura, impacto, intensidade e segurança
1.4. Coreografia
1.5. Exercício aeróbio e exercício localizado
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1.5.1. Ginástica localizada
1.5.2. Trabalho com cargas adicionais
1.6. Metodologia
1.6.1. Estrutura de uma aula 
2. Derivações da Ginástica Aeróbica versus Actividades de Grupo
2.1. Cardio – Funk, Dança Aeróbica, Afro – Aeróbica, Hidroginástica, Ginástica Localizada, Hip – Hop, Step…
3. Treino com “step”
3.1. Origem e evolução
3.2. Movimentos técnicos de base
3.3. Diferentes padrões de movimento
3.4. Música utilizada
3.5. Altura da plataforma
4. Natação
4.1.Familiarização com o meio aquático
4.2.Sequencias de aprendizagem das técnicas de nado (alternadas e simultâneas)
5. Ténis
5.1.A pega da raquete
5.2 O batimento
5.3.O serviço
5.4. O jogo
5.Gestão dos recursos e organização de atividades de lazer

6.2.1.5. Syllabus:
1. Fitness Activities
1.1. Aerobics and Fitness - Historical evolution
1.2. Fitness concept
1.3. Posture, impact, strength and safety
1.4. Choreography
1.5. Aerobic exercise and localised exercise
1.5.1. Localised gymnastics 
1.5.2. Working out with additional weights
1.6. Methodology
1.6.1. Structure of a class
2. Derivations of aerobic exercises versus group activities 
2.1. Cardio-funk, dance aerobics, afro-aerobics, aquarobics, localised exercises, Hip-Hop, Step, etc.
3. Step training
3.1. Origin and evolution
3.2. Basic technical movements
3.3. Different patterns of movement
3.4. Music used
3.5. Platform height
4th. Swimming
4.1. Familiarisation with the aquatic environment
4.2. Learning sequences of swimming techniques (alternating and simultaneous)
5th. Tennis
5.1. The grip of the racket
5.2 Hitting the ball
5.3. Service
5.4. The game
5. Managing the resources and organising leisure activities

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Para que os alunos adquiram as noções básicas da prática das atividades desportivas abordadas, será necessário 
que as vivenciem, praticando. Ao mesmo tempo devem adquirir no decorrer dessa mesma prática, conceitos 
básicos sobre a gestão dos recursos, tendo como base a gestão que o professor faz desses mesmos recursos. Em 
tempo real, os alunos são confrontados, com a prática pedagógica orientada pelo docente nesse sentido.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
For students to acquire the basics of the practice of the sports activities addressed, they will need to practice them 
themselves. At the same time they must acquire the basic concepts of managing resources, based on the teacher's 
management of these resources. In real time, students are faced with the educational practice oriented by the 
teacher accordingly.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão abordadas com exposições efectuadas pelo docente com apoio a meios audiovisuais, sempre que 
necessário e se justifique. Será privilegiada a prática respeitante às habilidades motoras essenciais dos conteúdos 
programáticos, bem como a prática pedagógica e elaboração de trabalhos, orientados pelo docente.
A avaliação será contínua e final. Os alunos que não obtiverem aproveitamento no modelo de avaliação contínua, 
terão a oportunidade de serem avaliados pelo tipo de avaliação final.
Para a classificação final do aluno, nesta unidade curricular, em avaliação contínua, contribuem os elementos 
seguintes com a respectiva ponderação: 
M1 (20%) – Competências adquiridas ao longo das aulas de Fitness.
M2 (20%) - Competências adquiridas ao longo das aulas acerca dos conteúdos programáticos de natação.
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M3 (20%) – Competências adquiridas ao longo das aulas acerca dos conteúdos programáticos de ténis.
M4 (20%) – Participação nas aulas/assiduidade.
M5 (20%) – Teste teórico.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teacher will lecture the students using audiovisual media where necessary and appropriate. The focus will be on 
the practice of essential motor skills of the syllabus, as well as the teaching practice and the preparation work 
supervised by the teacher.
The assessment will be continuous and final. Students who do not have a pass mark in the continuous assessment 
model will have the opportunity of being assessed in the final assessment.
Elements of continuous assessment
For the final mark in this curricular unit under this type of assessment, the following factors contribute with the 
respective weighting:
M1 (20%) – Skills acquired during the fitness classes. 
M2 (20%) – Skills acquired during the classes on the swimming syllabus.
M3 (20%) – Skills acquired during the classes on the tennis syllabus.
M4 (20%) – Participation in class/attendance.
M5 (20%) – Theoretical test.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Para aquisição do conhecimento básica das modalidades abordadas, serve a exposição do docente e a 
aprendizagem básica da prática das habilidades motoras correspondentes.
No que se refere à gestão de recursos, serve a prática pedagógica orientada com aqueles objectivos, bem como, a 
elaboração de trabalhos, onde o enfoque será a planificação para a consecução dos mesmos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures of the teacher and the acquisition of practice of the corresponding basic motor skills are necessary to 
acquire basic knowledge on the modalities discussed.
With regard to the management of resources, the teaching practice oriented with those objectives as well as the 
preparation of work by the students are needed, with the focus be on planning in order to reach the objectives.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
American Council on Exercise, (2002). Fitness BooK. III: Human Kinetics.
Brown, J., Ténis-Steps to Success, (1995) III: Human Kinetics.
Brittenham, D. (1997). Stronger ABS and III. Champaign:Human Kinetics.
Dantas, H.M. (2005). Alongamento e Flexionamento. Rio de Janeiro: Shape.
Federação Portuguesa de Ténis (2007). Manual de Ténis Escolar. 
Gomes, w. (1997). Natação-Erros e Correções. Rio de Janeiro: Sprint.
Howley, E. T. (2007) Fitness Professional’s Handbook-5th edition autthor. III: Human Kinetics.
Masi, F. & Brasil, R. (2006). A ciência aplicada á hidroginástica. Rio de Janeiro: Sprint.

Mapa IX - Gestão do Desporto no Município

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão do Desporto no Município

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isilda Maria Tavares Dias - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Promover e compreender a aquisição de conhecimentos no âmbito da organização e quadro normativo da 
Administração pública local e Desportiva;
• Promover a aquisição de conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento e crescimento desportivo local;
• Preparar um Plano de Desenvolvimento Desportivo Local e Estratégias para implementação do mesmo

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• To promote and understand the acquisition of knowledge within the organisation and framework of the local and 
sports public administration;
• To promote the acquisition of knowledge on the development and growth process of local sports;
• To prepare a local sports development plan and strategies for the implementation of the plan.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I.Administração Pública
A Gestão Pública
Dimensão Política e Administrativa do Governo Local
Carta Europeia da Autonomia Local
Outras Formas de organização autárquica
As autarquias e o Desporto na CRP
Atribuições e competências das Autarquias Locais
II. Políticas Desportivas
Políticas Públicas
Áreas de Intervenção: Cultural, Económico, Educativo, Lazer e Recreação, Saúde e Bem-estar, Social
Modelos de Desenvolvimento Desportivo:
Modelos Liberal versus Modelo Intervencionista
Instrumentos de Política Desportiva:
Situação Desportiva
Factores de Desenvolvimento Desportivo
O Desporto no Textos Internacionais e da União Europeia
Politicas Desportivas na EU
Recursos Humanos nas Autarquias
Competências de um Gestor Desportivo Municipal
Movimento Associativo Desportivo
Contratos- Programa de Desenvolvimento Desportivo
A Educação e o Desporto
Gestão de Instalações
Marketing
Financiamento do Poder Local
Inovação na Gestão Desportiva Autárquica
Desenvolvimento Desportivo e Inovação

6.2.1.5. Syllabus:
I. Public administration
Public management
Political and administrative dimension of the local government
European charter of local autonomy
Other forms of municipal organisation
Municipalities and sport in the CRP
Duties and responsibilities of local government
II. Sport policies
Public Policies
Intervention areas: cultural, economic, educational, leisure and recreation, health and welfare, social
Sports development models: 
Liberal models versus interventionist model 
Sports policy instruments:
Sports situation 
Sports development factors
Sport in international and European Union texts
Sports policies in the EU
Human resources in local government
Skills of a municipal sports manager
Sports association movement 
Contracts – Sports Development Programme
Education and Sport 
Facilities Management 
Marketing
Financing of the local government
Innovation in municipal sports management 
Sports Development and Innovation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que o programa foi 
concebido para abordar os aspectos fundamentais da organização, estrutura e funcionamento de uma autarquia, 
começando com a análise de conceitos basilares e jurisprudência a que estão inerentes as mesmas, uma análise ao 
sistema desportivo em Portugal, passando pela apresentação de casos, questões e desafios práticos, terminando 
com a realização de um plano de desenvolvimento estratégico local de desenvolvimento desportivo. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is consistent with the objectives of the curricular unit since the programme was designed to address 
the fundamental aspects of the organisation, structure and functioning of a municipality, starting with the analysis 
of the inherent basic concepts and jurisprudence, an analysis of the sports system in Portugal, the presentation of 
case studies, questions and practical challenges, and the drawing up of a local strategic sports development plan.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Transmitem-se os conteúdos programáticos de forma expositiva com recurso a discussão entre alunos; conteúdos 
acompanhados de exemplos de situações práticas e ou de estudos de caso, sendo os resultados analisados e 
discutidos; serão utilizados meios audiovisuais com o objectivo de melhorar o processo de transmissão dos 
conteúdos programáticos e realização de trabalhos em grupo por parte dos alunos que consistirão na: - Análise de 
textos; - Preparação de um Projeto Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Local. Estes serão avaliados e 
acrescidos da realização de uma prova escrita.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The syllabus is taught through lectures and discussion among students; the contents are accompanied by examples 
of practical situations and/or case studies and the results are analysed and discussed; audiovisual media will be 
used in order to improve the transmission process of the syllabus and group work will be done by the students that 
will consist of the analysis of texts and the preparation of a strategic project for the development of local sports. 
These will be assessed and a written test will be added to the assessment. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Privilegiar-se-ão as metodologias interactivas e expositivas nas temáticas a abordar, envolvendo os alunos no 
processo de ensino aprendizagem através da análise de artigos científicos, exposição, análise e discussão de casos 
práticos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Interactive methodologies and lectures will be privileged in the topics to be covered, involving students in the 
teaching and learning process through the analysis of scientific articles, presentation, analysis and discussion of 
case studies

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BILHIM, J. (2004): A Governação nas Autarquias Locais”. SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação – Publicações. 
Porto
CONSTATINO, J.M., (1999): Desporto, Políticas e Autarquias. Livros Horizonte. Lisboa
DIAS, I, (1995): “Estrutura de Motivos da Prática da Actividade Física: Estudo em Jovens dos dois sexos, dos 10 aos 
14 anos de idade do Concelho do Porto. Tese de Mestrado em “Ciências do Desporto” para Crianças e Jovens. 
FCDEF- Universidade do Porto.
DIAS, I., (2002): “O Desporto e as Autarquias no Séc. XXI” - Revista Bimestral de Informação Desportiva do 
CEFD/IDP (Centro de Estudos e Formação Desportiva do Instituto de Desporto de Portugal) da Secretaria de Estado 
da Juventude e Desporto. Revista Desporto Ano V – nº2 Março/Abril – 2002.
SANCHO, J.; SÀNCHEZ, F. (1997) - La Gestión del Deporte Municipal. INDE Publicaciones - Colección Gestion e 
Deporte. Zaragoza
SANCHO, J.,A., M. (2004): Estratégias de Gestión Deportiva Local. INDE Publicaciones – Colección Gestion e 
Deporte. Zaragoza

Mapa IX - Estatística

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Janete da Silva Borges - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos os conceitos e técnicas básicas da Estatística Descritiva, assim como a introdução à Inferência 
Estatística, que lhes permitam determinar, tratar e analisar dados quantitativos e qualitativos de forma a apoiar a 
tomada de decisões em gestão.
Contribuir para a formação geral em métodos quantitativos aplicados à gestão, entre outras disciplinas.
Promover a aquisição de conhecimentos que permitam descrever, através de instrumentos e processos de 
medição, as populações-alvo.
Promover a utilização de software específico (SPSS) para realizar o tratamento dos dados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with the basic concepts and techniques of descriptive statistics as well as the introduction to 
statistical inference, which will enable them to determine, process and analyse quantitative and qualitative data in 
order to support decision-making in management.
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To contribute to the general training in quantitative methods applied to management, among other subjects.
To promote the acquisition of knowledge so as to describe the target populations through instruments and 
measurement processes.
To promote the use of specific software (SPSS) for data processing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Análise estatística 
Estatística Descritiva e Estatística Inferencial
Tipos de variáveis e escalas de medida
Técnicas de apresentação da informação
Medidas de localização e dispersão

2. Variáveis Aleatórias
Distribuição de frequências de dados amostrais
Distribuição de probabilidades de variáveis aleatórias
Distribuições de probabilidade Normal

3. Amostragem
O Teorema do Limite Central
Distribuição da média amostral

4. Intervalos de confiança e Testes de hipótese
Fundamentos dos testes de hipótese
Testes de hipótese e IC para proporções populacionais
Testes de hipóteses e IC para médias populacionais 

5. Exploração de dados bivariados 
Coeficiente de correlação linear de Pearson
Modelo de regressão linear simples
Previsões com a equação de regressão linear
Análise de tabelas de contingência
Coeficiente de correlação de Spearman

6. Análise Multivariada 
Testes para amostras independentes
Testes para amostras relacionadas

6.2.1.5. Syllabus:
1. Statistical analysis
Descriptive statistics and inferential statistics 
Types of variables and measurement scales 
Techniques for presenting information 
Localisation and dispersion measures

2. Random variables
Frequency distribution of sample data 
Probability distribution of random variables 
Normal probability distribution

3. Sampling
The central limit theorem
Distribution of the sample mean

4. Confidence intervals and hypothesis tests
Fundamentals of hypothesis tests
Hypothesis tests and CI for population proportions
Hypothesis tests and CI for population means

5. Exploration bivariate data 
Pearson linear correlation coefficient
Simple linear regression model
Forecasts with the linear regression equation
Analysis of contingency tables
Spearman correlation coefficient

6. Multivariate analysis
Tests for independent samples
Tests for related samples

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos presentes nos pontos 1., 2. e 3. permitirão ao alunos adquirir os conceitos e técnicas 
básicas da Estatística Descritiva, que lhe permitirão tratar, descrever e analisar dados qualitativos e quantitativos 
amostrais. Além disso, os pontos 1., 2. e 3. permitirão ainda adquirir as competências necessárias e indispensáveis 

Page 60 of 124ACEF/1213/15382 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-27http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e476018f-4d01-6c1d-8d3...



à compreensão e apreensão dos conhecimentos a adquirir nos pontos 4. , 5. e 6. onde os alunos deverão tomar 
contacto com a Estatística Indutiva permitindo-lhes assim descrever, analisar e estudar as populações-alvo através 
da inferência estatística. Os temas referidos nos pontos 5. e 6. são também de extrema importância dado que 
permitirão aos alunos a análise de mais do que uma variável de estudo em simultâneo, permitindo-lhes uma forma 
de análise mais completa de forma a apoiar tomadas de decisão na sua área de trabalho.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus present in point 1., 2. and 3. Will enable students to acquire the basic concepts and techniques of 
descriptive statistics that will enable them to process, describe and analyse sample qualitative and quantitative data 
sampling. Points 1. 2. and 3. will also enable students to acquire the skills necessary and indispensable to 
understand and apprehend of the knowledge to be acquired in points 4., 5. and 6. where students should come into 
contact with inductive statistics, thus enabling them to describe, analyse and study the target populations through 
statistical inference. The topics referred to in points 5. and 6. are also extremely important because they will allow 
students to analyse more than one study variable at the same time, enabling them to form a more complete analysis 
in order to support decision-making in their work area.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas de exposição e discussão dos conceitos teóricos e das técnicas de análise quantitativa, 
incluindo aplicações práticas e exercícios. Utilização do software SPSS.
Regime de avaliação contínua: 2 testes, cuja média simples terá um peso de 40% na classificação final; um trabalho 
cujo peso será de 20%.
Regime de avaliação final: prova a realizar nas Épocas Normal ou de Recurso, (eventualmente, em época especial), 
com peso de 100% na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical and practical lectures and discussion of the theoretical concepts and techniques of quantitative 
analysis, including practical applications and exercises using the SPSS software.
Continuous assessment model: 2 tests, which have a simple average weight of 40% in the final mark; a project with 
a of 20%.
Final evaluation model: exam to be taken in the normal or alternative periods (possibly in a special period), with a 
weight of 100% of the final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As aulas teórico-práticas de exposição oral e discussão dos conteúdos programáticos acompanhadas das 
aplicações práticas e exercícios permitirão aos alunos uma melhor compreensão dos conceitos abordados bem 
como a sua aplicação prática, atingindo deste modo os objectivos da unidade curricular. A elaboração de um 
projecto que será feito em grupo permitirá aos alunos a consolidação dos objectivos da unidade curricular bem 
como a identificação das vantagens e dificuldades presentes num trabalho estatístico, incluindo a recolha, 
tratamento e análise de dados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical and practical classes and discussion of the syllabus together with practical applications and 
exercises will give students a better understanding of the concepts covered as well as of their practical application, 
thereby fulfilling the objectives of the curricula unit. The elaboration of a group project will allow students to 
consolidate the objectives of the curricular unit as well as to identify the advantages and difficulties present in 
statistical work, including the gathering, processing and analysis of data.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Notas e exercícios de apoio disponibilizados pela docente.
Maroco, J. (2011). Análise Estatística com utilização do SPSS, 5ªed., Edições Sílabo.
Pestana, M. e Gageiro, J. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS , 5ªed., 
Edições Sílabo.
Triola, M. (2011). Introdução à Estatística. 10ª Edição, Livros Téc. e Cient. Editora.
Reis, E. (2008). Estatística Descritiva. 7ª ed., Edições Sílabo.
Nunes, C.F. (2012), Probabilidades & Estatística, Escolar Editora
Guimarães, R. e Cabral, J. (1997). Estatística. Editora McGraw-Hill.
Hill, M. e Hill, A. (2008). Investigação por questionário. Edições Sílabo.
Carvalho, J.M.S. (2011). Estatística, Série Manuais ISMAI. Edições Publismai.
Pinto, J. e CURTO, J. (1999). Estatística para a Economia e Gestão. Edições Sílabo.
Roriz, F, Fernandes, A. e Ferreira, J. (2002). Conceitos de Estatística Aplicada às Ciências Sociais, Humanas e de 
Gestão. Edições Publismai.

Mapa IX - Metodologia da Investigação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologia da Investigação
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Janete da Silva Borges - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Adoptar uma postura crítica e de investigação perante os problemas colocados pelas práticas profissionais;
Problematizar a lógica dos processos sociais de produção dos saberes científicos e dos processos sociais da sua 
relação com outras modalidades de produção de saberes;
Caracterizar e accionar diferentes dispositivos teórico-metodológicos de produção de práticas de investigação no 
campo das ciências sociais e humanas; 
Accionar e analisar criticamente diferentes instrumentos técnicos de recolha e tratamento de informação inserindo-
os em protocolos pertinentes com as restantes dimensões dos objectos de investigação
Conhecer e adquirir destrezas normativas para a apresentação formal dos resultados;
Conhecer e dominar técnicas estatísticas fundamentais, necessárias à intervenção profissional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To adopt a critical and research position in relation to the problems posed by professional practices; 
To problematise the logic of social processes of the production of scientific knowledge and of the social processes 
of their relationship with other forms of knowledge production;
To characterise and activate different theoretical and methodological devices that produce research practices in 
social and human sciences;
To activate and critically analyse different technical tools for gathering and processing information, inserting them 
into the relevant protocols with the other dimensions of the research objects;
To understand and acquire normative skills for the formal presentation of the results;
To understand and master basic statistical techniques necessary for professional intervention.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A investigação científica: As características e etapas do processo de investigação. 
2. FASE CONCEPTUAL
2.1 A escolha e formulação do problema de investigação. 
2.2 Definição do Modelo teórico e Desenvolvimento de Hipóteses.
2.3 Revisão de literatura. Análise de Base de dados.
3. FASE METODOLÓGICA
3.1 O desenho de investigação. 
3.2 Tipos de investigação.
3.3 Medidas em investigação. 
3.4 Método de colheita de dados.
3.5 Construção do inquérito. 
3.6 Amostragem. 
4. FASE EMPÍRICA
4.1 Análise e interpretação de dados
4.2 Técnicas de estatística descritiva
4.3 Técnicas de estatística indutiva
5. Apresentação e comunicação de resultados

6.2.1.5. Syllabus:
1. Scientific research: The characteristics and stages of the research process.
2. CONCEPTUAL PHASE
2.1 The choice and formulation of the research problem.
2.2 Definition of the theoretical model and hypotheses development.
2.3 Literature review. Database analysis.
3. METHODOLOGICAL PHASE
3.1 The research design.
3.2 Types of research.
3.3 Measures in research.
3.4 Data gathering method.
3.5 Construction of the questionnaire.
3.6 Sampling.
4. EMPIRICAL PHASE 
4.1 Analysis and interpretation of data.
4.2 Descriptive statistical techniques.
4.3 Inductive statistical techniques.
5. Presentation and communication of results.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Os conteúdos programáticos estão pensados de forma dotar os alunos da capacidade de pensar e desenhar 
experimentalmente bem como desenvolver a sua capacidade crítica.
Com os pontos 1. 2. e 3. dos conteúdos programáticos, procura-se prover os alunos de técnicas da metodologia de 
investigação científica que lhes permitam tornar capazes de formular um problema de investigação e organizar 
convenientemente toda uma estrutura de investigação. Acresce ainda que os conteúdos programáticos 
considerados permitem que o aluno adopte uma atitude crítica durante a aquisição de conhecimentos e de 
competências.
No ponto 4 apresentam-se ferramentas que permitirão aos alunos dominar as técnicas estatísticas fundamentais 
necessárias para levar a bom termo uma investigação científica e poder interpretar com sentido crítico resultados 
publicados em artigos científicos.
O tema final dos conteúdos programáticos permite aos alunos a aquisição de competências para a apresentação 
formal dos resultados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is designed so as to provide students with the ability to think and draw experimentally as well as to 
develop their critical skills.
Points 1., 2. and 3. of the syllabus are aimed at providing students with scientific research methodology techniques 
to enable them to formulate a research problem and conveniently organise an entire research structure. 
Furthermore, the syllabus allows students to adopt a critical attitude during the acquisition of knowledge and skills.
Point 4 presents tools that enable students to master fundamental statistical techniques required to successfully 
complete scientific research and be able to critically interpret the results published in scientific articles.
The final theme of the syllabus enables students to acquire skills for the formal presentation of the results.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são leccionadas de forma essencialmente expositiva, embora recorrendo frequentemente a exemplos e à 
interacção com os alunos como forma de aferir, refrescar e sedimentar os conhecimentos e a aprendizagem. 
Regime de avaliação contínua: 2 testes, cuja média simples terá um peso de 30% na classificação final; um trabalho 
cujo peso será de 35%; um item que integra a participação e “saber-estar” do aluno, cujo peso será de 5%.
Regime de avaliação final: prova a realizar nas Épocas Normal ou de Recurso, (eventualmente, em época especial), 
com peso de 100% na classificação final.
As notas mínimas que garantem a frequência da unidade curricular são regidas pelo Regulamento Interno de 
Avaliação do ISMAI em secção própria. Ficam aprovados à unidade curricular os estudantes com classificação final 
– obtida através da avaliação contínua ou avaliação final, igual ou superior a 10 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are taught essentially in lecture form, although often using examples and interaction with students as a way 
to assess, refresh and consolidate knowledge and learning.
Continuous assessment model: 2 tests, which have a simple average weight of 30% in the final mark; a project with 
a weight of 35%; an item that incorporates the participation and life skills of students, with a weight of 5%.
Final assessment model: exam to be taken during the normal or alternative periods (possibly during a special 
period), weighing 100% of the final mark.
The minimum marks in order to be able to attend the curricular unit are governed by ISMAI's Internal Rules of 
Assessment in a separate section. Students with a final mark of 10 or more in the continuous or final assessment 
will pass the curricular unit.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Por um lado, as aulas leccionadas de forma essencialmente expositiva permitem dar a conhecer aos alunos as 
técnicas fundamentais de uma investigação científica. A introdução de exemplos, a interacção e a discussão com 
os alunos envolvem-nos no processo de ensino aprendizagem de forma a melhor assimilarem os conteúdos 
ministrados. Por outro lado, o facto dos alunos serem avaliados na produção de um projecto que envolve a análise 
crítica de artigos científicos permitirá estabelecer a ponte entre os aspectos teóricos e a prática da investigação 
científica permitindo incutir-lhes autonomia e capacidade de aquisição de conhecimentos de forma crítica de modo 
a fundamentarem as técnicas utilizadas no decurso de actividades práticas e a orientar o desenvolvimento da 
investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
On the one hand, the lessons taught essentially through lectures provide students with the fundamental techniques 
of scientific research. The introduction of examples, interaction and discussion with students involve them in the 
teaching and learning process in order to better assimilate the contents taught. On the other hand, the fact that 
students are assessed in the production of a project that involves the critical analysis of scientific articles will make 
it possible to establish a bridge between the theory and practice of scientific research, providing them with 
autonomy and the ability to acquire knowledge critically so as to substantiate the techniques used in the course of 
practical activities and guide the development of research.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Fortin, M-F (1996). O Processo de investigação – da concepção à realização, Lusociência ETC
Quivy R., Campenhoudt, L.V. (1992) - Manual de Investigação em Ciências Sociais, Lisboa, Gradiva, Col. Trajectos 
nº17.
Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill A. (2009) Research Methods for Business Students, 5th Edition. Prentice Hall
Pestana, M.H. & Gageiro, J.N. (1998) - Análise de dados para ciências sociais: A complementaridade do SPSS. 
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Lisboa: Edições Sílabo.

Mapa IX - Gestão de Recursos Humanos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Recursos Humanos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Soares Pereira - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Compreender a dinâmica da gestão de recursos humanos;
Tomar consciência da formação e das funções das atitudes e do “poder” da influência social no comportamento; 
Aperceber-se dos mecanismos de desenvolvimento de estratégias de GRH;
Compreender o modo como se estruturam os grupos e os processos interactivos que neles se estabelecem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the dynamics of human resource management;
To become aware of the formation and functions of attitudes and the "power" of social influence on behaviour;
To become aware of the mechanisms used in the development of HRM strategies;
To understand how groups are structured and the interactive processes that set them up.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I – Introdução ao Comportamento Organizacional.
II – Características e Aptidões Individuais
Personalidade e Produtividade.
Introdução à noção de Aptidões Individuais.
Teorias da Motivação para o Comportamento Organizacional.
Factores e Processos Psicossociais da Satisfação no Trabalho.
Incentivos, Contribuições e o Contrato Formal Vs. Psicológico.
III – O Sistema de Administração de Recursos Humanos (ARH).
O Carácter Multivariado e Contingencial da ARH.
Políticas de Recursos Humanos
Objectivos da ARH.
Mercado de Recursos Humanos e Mercado de Trabalho.
Absentismo. Diagnóstico e Prevenção.
IV - O Recrutamento de Pessoas.
Pesquisa Interna e Externa.
Processo e os Meios de Recrutamento.
V – Selecção de Pessoal
Conceito e Processos de Selecção.
VI – Aplicação, Manutenção e Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Desenho de Cargos.
Descrição e Análise de Cargos.
Avaliação do Desempenho.
Higiene e Segurança do Trabalho.
Formação Profissional e Desenvolvimento Pessoal.

6.2.1.5. Syllabus:
I – Introduction to organisational behaviour. 
II – Individual characteristics and skills 
Personality and productivity.
Introduction to the notion of individual skills.
Theories of motivation for organizational behaviour. 
Psychosocial processes and factors of job satisfaction. 
Incentives, contributions and formal versus psychological contract.
III - The human resource management system (HRM).
The multivariate and contingent character HRM. 
Human resource policies
Objectives of HRM.
Human resources market and labour market.
Absenteeism. diagnosis and prevention. 
IV - The recruitment of people.
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Internal and external research.
Recruitment process and methods.
V - Personnel selection
Selection concept and processes.
VI - Application, Maintenance and development of human resources. 
Design of positions.
Job description and analysis. 
Performance appraisal.
Hygiene and safety.
Vocational training and personal development.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tratando-se de uma unidade curricular de Gestão de Recursos Humanos, é imperativo que os estudantes adquiram 
competências nos processos organizacionais básicos, bem como competências ao nível da preparação e 
apresentação de estratégias para a gestão de pessoas.
Evidencia-se ainda como pertinente que a vertente do desenvolvimento humano, nomeadamente nas questões que 
se centram na aprendizagem/formação, sejam um vector a ter em consideração.
A unidade curricular desenvolve-se numa ótica de transversalidade da noção de Recursos humanos, partindo do 
pressuposto da necessidade de estratégias de gestão integradas para o desenvolvimento motivacional das 
pessoas. Assim, o programa revela ao longo do seu processo de lecionação, uma centralidade em processos de 
gestão de recursos humanos, mas também o enfoque nas características individuais e grupais, encarando-as como 
essenciais para o bom desenvolvimento da tarefa do gestor, bem como para a eficiência organizacional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As this curricular unit is about Human Resource Management, it is imperative that students acquire basic skills in 
organisational processes, as well as skills in the preparation and presentation of strategies for managing people.
Human development, particularly the issues concerning learning/training, are equally important.
The curricular unit looks at human resources from a transversal perspective, based on the need for integrated 
management strategies for the motivational development of people. Therefore, the lecturing of the syllabus is 
focused on processes of human resource management and also on individual and group characteristics, viewing 
them as essential for the proper development of the task manager, as well as for organisational efficiency.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O desenvolvimento das aulas, no que concerne à relação ensino/aprendizagem, é numa perspetiva da continuidade 
das aprendizagens, e partindo do pressuposto que a discussão e integração dos conteúdos lecionados assume um 
ponto nuclear.
Deste modo a avaliação contínua, tem em consideração a participação ativa dos alunos nas aulas (20% da nota 
final), a elaboração de um projeto de implementação e desenvolvimento de um departamento de recursos humanos 
(50% da nota final) e ainda a elaboração de dois teste de avaliação de conhecimentos, com o peso de 30% na 
classificação final. 
A avaliação final, para todos os casos em que os alunos não estejam em condições de serem aprovados na 
contínua, é constituída por uma prova de avaliação, que equivale a 100% da nota final, e tem como conteúdo a 
reflexão sobre 3 situações de gestão de recursos humanos que são colocadas aos alunos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As far as the teaching/learning relationship is concerned, lessons are taught from the perspective of continuous 
learning and based on the assumption that the discussion and integration of the contents lectured is a focal point.
The continuous assessment therefore takes into account the active participation of students in class (20% of the 
final mark), the elaboration of an implementation project and development of a human resources department (50% of 
the final mark) and two written tests, weighing 30% in the final mark.
Students who were unable to achieve a pass mark in the continuous assessment will have to take an exam, which is 
equivalent to 100% of the final mark, in which they have to reflect on three human resources management situations.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Pretendendo-se que os estudantes adquiram competências ao nível do saber ser, para alem do necessário saber 
fazer, o registo participativo, e a avaliação em torno de ensaios teórico-práticos é de extrema relevância, bem como 
o é tambem o trabalho em equipa que se dinamiza ao longo das actividades lectivas

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In order for students to acquire life skills, in addition to necessary know-how, they will be assessed in terms of their 
participation and theoretical and practical tests. The team work that is performed throughout the course will also be 
taken into account.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Camara, P. B.; Guerra, P. B. & Rodrigues, J. V. (1997). Humanator: recursos humanos e sucesso empresarial. 
Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Carvalho Ferreira, J. M., Noves, J. & Caetano, A. (2001). Manual de psicossociologia das organizações. Lisboa: 
McGraw Hill
Chiavenato, I. (2002). Recursos Humanos – 6ª edição compacta. S. Paulo: Editora Atlas s.a.
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Mapa IX - Introdução à Educação Física e Desporto

6.2.1.1. Unidade curricular:

Introdução à Educação Física e Desporto

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Carneiro Oliveira Neto - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Adquirir noções gerais sobre os conteúdos da unidade curricular.
2. Compreender e interiorizar a metodologia de trabalho.
3. Adquirir conceitos gerais e domínio da evolução histórica da Educação Física e em particular, do Desporto e 
Atividade Física.
4. O Desporto e a Motricidade Humana.
5. Compreender o papel do Gestor do Desporto na sociedade moderna.
6. Capacidade para situar o Desporto no contexto dos principais documentos de referência.
7. Compreender a estrutura das qualificações académicas e profissionais no sector.
8. Conhecer e saber aplicar as principais regras de elaboração e apresentação de trabalhos.
9. Capacidade de Organização e Exposição do conhecimento adquirido.
10. Demonstrar o domínio do conhecimento adquirido.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. To acquire general notions on the content of the curricular unit.
2. To understand and internalise the work methodology.
3. To acquire general and advanced concepts of the historical evolution of Physical Education and in particular of 
Sport and Physical Activity.
4. Sports and Human Motricity.
5. To understand the role of the Sports Manager in modern society.
6. To be able to place sport in the context of the main reference documents.
7. To understand the structure of academic and professional qualifications in the sector.
8. To learn and apply the main rules for the preparation and presentation of papers.
9. To be able to organise and present the knowledge acquired.
10. To demonstrate mastery of the knowledge acquired. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O Desporto e a sua relação com o conhecimento científico (disciplina universitária).
2. Competências de gestão e organização do tempo pessoal.
3. Comunicação e Aprendizagem.
4. Competência na Dinamização e Liderança.
5. Aquisição de conceitos gerais e domínio da evolução histórica da Educação Física e, em particular, do Desporto.
6. Legitimação da Educação Física e do Desporto Escolar.
7. Conhecimento da evolução registada no sector do Desporto e sua relação com a comunidade, com a 
Comunicação social, na promoção e desenvolvimento do espetáculo.
8. Compreensão básica acerca das principais correntes da atuação atual do Desporto.
9. O Desporto e a Motricidade Humana.
10. Identificar os diferentes domínios de atuação dos profissionais de desporto e as competências necessárias ao 
bom desempenho das suas funções. 
11. Saber situar o Gestor do Desporto no quadro conceptual do Desporto moderno, identificar o seu 
posicionamento e contributo para um novo paradigma do sector.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Sport and its relationship with scientific knowledge (university discipline).
2. Management skills and organisation of personal time.
3. Communication and learning.
4. Competence in streamlining and leadership.
5. Acquisition of general and advanced concepts in the historical evolution of physical education and of sport, in 
particular.
6. Legitimisation of physical education and school sports.
7. Knowledge of developments in the sports sector and its relationship with the community, with social 
communication, in the promotion and development of sports events.
8. Basic understanding of the main trends in current sports performance.
9. Sports and human motor skills.
10. Identify the different areas of expertise of sports professionals and the skills necessary for the proper 
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performance of their duties.
11. Learn to situate the sports manager within the conceptual framework of modern sport, identify their positioning 
and contribute to a new paradigm for the sector.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Conteúdos:
- História e evolução da Atividade Física e do Desporto.
- As diversas áreas de intervenção do Desporto.
- Grandes tendências da nova cultura desportiva.
- Documentos estruturantes do Desporto: Carta Internacional E.F.D., Carta Europeia e Código de Ética.
- Um corte epistemológico – do Físico ao Integralmente Humano: estudo do método integrativo. “Alguns olhares 
sobre o corpo.” Desporto/Futebol de Corpo Inteiro.
- Nova conceção do Desporto.
- O Desporto e os Eventos.
- Competências de Gestão e Organização.
- O Desporto e a Saúde.
- O Desporto e os Espaços.
- O Desporto, a Autarquia e Entidades Locais.
- As opções políticas no Desporto.
- O Desporto e Comunicação Social.
- O mercado e a promoção do Desporto.
- O Desporto e o Espetáculo Desportivo.
- O Desporto e a Comunidade Internacional.
- As opções nos espaços do Desporto.
- Equipamentos Desportivos e Território.
- A Indústria do Desporto, Entidades e Infraestruturas.
- “Como combater a crise” – A Força do Otimismo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Contents:
- History and development of physical activity and sport.
- The various intervention areas of sport.
- Major trends of the new sports culture.
- Documents structuring Sport: EFD International Charter, European Charter and Code of Ethics.
- An epistemological cut – from the physical to the fully human body: study of the integrative method. "Some
views on the body." Full-body sport/football.
- New conception of sport.
- Sports and sports events.
- Management and organisation skills.
- Sports and health.
- Sports and venues.
- Sport, autarchy and local authorities.
- Policy options in sport.
- Sport and social communication.
- The market and the promotion of sport.
- Sport and entertainment sports.
- Sport and the international community.
- The options in sports venues.
- Sports equipment and territory.
- The sports industry, entities and infrastructure.
- "How to fight the crisis" - The Power of Optimism

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas terão um carácter fundamentalmente teórico contudo, a aplicabilidade prática estará sempre presente nos 
conteúdos abordados.
A seleção dos conteúdos respeitará os seguintes critérios: clareza e objetividade na explicação; transposição da 
teoria para a prática simples e eficaz; linguagem simples e percetível.
- Ponto 1: Teste /Exame 
A classificação contribui com 50% da classificação final da Avaliação contínua.
- Ponto 2: Trabalho de Grupo (3 a 5 elementos) 
O trabalho de grupo deverá ser entregue eletronicamente em formato (WORD ou PDF) e alvo de uma apresentação 
pública. A média simples da classificação obtida na avaliação do documento escrito e da apresentação pública 
contribui com 30% para a classificação final da avaliação contínua.
- Ponto 3: Assiduidade/participação – contribui com 20% para a classificação final da avaliação contínua.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will primarily theoretical in nature. However, the practical applicability will always be present in the contents 
covered.
The selection of the contents will observe the following criteria: clarity and objectivity in the explanation; simple and 
effective transposition of theory to practice, simple and perceptive language.
- Point 1: Test / Exam
The mark contributes 50% of the final mark of the continuous assessment.
- Point 2: Group Work (3 to 5 people)
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Group work will be submitted electronically (WORD or PDF) and presented publicly. The simple average of the 
marks obtained in the written assessment and public presentation contributes 30% to the final mark of the 
continuous assessment.
- Point 3: Attendance/participation – contributes 20% to the final mark of the continuous assessment.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Optou-se uma abordagem dos conteúdos de uma forma gradual e ordenada de forma a permitir a compreensão da 
evolução da Educação Física ao longo dos anos. Parte-se da compreensão da sociedade do geral para a situação 
particular da Educação Física, decompondo-a por fases.
Apela-se à compreensão da utilidade do desporto e da educação física para a sociedade e o papel desempenhado 
pelos gestores desportivos para a sua divulgação e das suas principais correntes pedagógicas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents will be covered in a gradual and orderly manner to allow students to understand the development of 
physical education over the years. It starts with the understanding of society from the general to the particular 
situation of physical education, breaking it down into stages.
The aim is to bring about an understanding of the usefulness of sport and physical education to society and the role 
played by sports managers in their dissemination and the main educational trends.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bento, J., Garcia, R., Graça, A. (1999). Contextos da Pedagogia do Desporto. Cultura Física. Ed. Livros Horizonte.
Constantino, J.M. (2009) Desporto: Geometria de Equívocos. Livros Horizonte, Lisboa.
Hoye, A., Smith, Westerbeek, H., Stewart, B. and Nicholson, M. (2006). Sport Management. Principles and 
applications. Elsevier, Ltd.
McFee, G. (2007) Sport, Rules and Values. Philosophical investigations into to the nature of sport. Routledge 
Publishers.
Phillips, M., Edts (2006) Deconstructing sport history: a postmodern analysis. State University of New York.
Sérgio, M. (2008). Textos Insólitos. Ed. Instituto Piaget.
Constantino, J.M. (2002) Um novo rumo para o Desporto. Cultura Física. Ed. Livros Horizonte.
Neto, J. (2010) Exercício e Actividade Física – Pa(ss)os para a Saúde. Ed. do Autor
Neto, J. (2012) Futebol de Corpo Inteiro. Ed. Prime Books
Sérgio, M. (2003). Alguns Olhares sobre o corpo. Ed. Instituto Piaget.
Sousa, J. (2010). Desporto em Flagrante. Ed. Livros do Brasil.

Mapa IX - Direito do Desporto

6.2.1.1. Unidade curricular:

Direito do Desporto

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Familiarizar os alunos com a nomenclatura e estrutura jurídica das organizações do sector do desporto.
Conhecer o enquadramento jurídico das organizações desportivas pertencentes ao sector privado não lucrativo.
Estes objectivos concorrem para o exercício das seguintes competências:
- Capacidade de desenvolver um planeamento jurídico adequado e precaver as situações de risco para a 
organização desportiva, recorrendo a especialistas quando necessário e no domínio da linguagem conceptual e 
instrumentos apropriados.
- Ser capaz de identificar as necessidades jurídicas de uma organização do sector do desporto e dominar o 
conhecimento necessário à mobilização dos elementos indispensáveis à sua concretização.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To familiarize students with the nomenclature and legal structure of sports sector organizations.
To know the legal framework of sports organizations belonging to the private non-profit sector.
These objectives contribute to the following competences:
- Ability to develop an appropriate legal planning and avoid risky situations for the sports organization, calling on 
experts when necessary and using the appropriated language and conceptual instruments.
- Be able to identify the legal needs of an sports sector organization and master the knowledge necessary for 
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mobilization of the elements needed to implement.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte I – O Direito e o desporto.
Parte II – As Organizações Desportivas.
Parte III – A Lei de Bases do desporto e Legislação Complementar.
Parte IV – A Ética Desportiva.
Parte V – O Desporto Profissional.

6.2.1.5. Syllabus:
Part I - The Law and sport.
Part II - The Sport Organisations.
Part III - The Law of sport and Complementary Legislation.
Part IV - The Sports Ethics.
Part V - The Professional Sports.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos foram seleccionados tendo em vista desenvolver um conhecimento genérico sobre o contexto 
jurídico fundamental para as organizações do sector do desporto. Esses conteúdos familiarizam o aluno com os 
conceitos e áreas de intervenção jurídica necessárias a melhor preparar a organização para a sua operação no 
mercado.
O recurso a casos práticos apresentados pelo docente ou oriundos da pesquisa efectuada pelos alunos, permite 
desenvolver um maior domínio das competências a adquirir nesta unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were selected in order to develop a general knowledge about the legal context critical to organizations 
in the sports sector. Such content acquaint the student with the concepts and areas of legal intervention necessary 
to better prepare the organization for its operation in the market.
The use of case studies presented by the teacher or from the research carried out by students, allows us to develop 
a greater mastery of skills to be acquired in this course.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é activa, sendo estimulada a participação dos alunos através da apresentação de diversos 
casos jurídicos reais.
A análise e discussão desses casos práticos são realizadas recorrendo ao método interrogativo e, em função dos 
conceitos teóricos julgados como fundamentais e das expectativas dos alunos, é utilizado o método expositivo para 
uniformizar as abordagens utilizadas.
O processo de avaliação contínua envolve a realização de dois momentos de avaliação, consistindo o primeiro na 
apresentação da análise de um caso prático, escolhido pelo aluno de um dos temas do programa e o segundo a 
elaboração de um trabalho de grupo sobre um tópico a definir. A nota final será obtida através da média aritmética 
das classificações obtidas não podendo ter, em nenhum dos momentos, nota inferior a 8 valores. Os alunos que 
não tenham optado pelo modelo anterior, ou que nele não tenham obtido aprovação, poderão ser avaliados em 
Exame Final, através de um teste escrito.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is active and stimulates student participation through the presentation of several actual 
court cases.
The analysis and discussion of these case studies are performed using the questioning method and, on the basis of 
theoretical concepts judged as fundamental and the expectations of students, the lecture method is used to 
standardize the concepts.
The continuous assessment process involves the completion of two evaluation moments, the first consisting in the 
presentation of a case study analysis, chosen by the student from the program and the second, a group assignment 
on a topic set by the teacher. The final score is obtained through the arithmetic average of the grades obtained, and 
may not have, at any moment, a score less than 6 points. Students who have not opted for the former model, or that 
it has not passed, may be evaluated in the Final Exam, through a written test.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A utilização de metodologias de ensino que estimulam a pró-actividade dos alunos está alinhada com os objectivos 
e competências propostos para a unidade curricular, procurando dotar os alunos de conhecimentos que lhes 
permitam dialogar com especialistas das áreas jurídicas e assegurar a melhor preparação das suas organizações 
para enfrentar os desafios jurídicos. Assim recorre-se às metodologias expositivas apenas quando absolutamente 
necessário, como complemento do debate realizado em torno de casos práticos.
Ao promover a recolha, análise e discussão de casos concretos, as metodologias seleccionadas para esta unidade 
curricular promovem comportamentos e competências que exigem níveis de saber e autonomia alargados, 
justificando-se no sentido em que promove um debate critico sobre os temas jurídicos abordados e, de uma forma 
autónoma, faculta aos alunos as técnicas necessárias à recolha, selecção e estruturação da informação relevante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The use of educational methods that encourage pro-activity of students is aligned with the objectives and 
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responsibilities proposed for the curricular unit, seeking to provide students with the knowledge to exchange ideas 
with experts in the fields of law and ensure better preparation of their organizations to face legal challenges. So we 
use the expository methodologies only when absolutely necessary, as a complement to discussions around case 
studies.
To promote the collection, analysis and discussion of concrete cases, the methods selected for this curricular unit 
promote behaviors and skills requiring high levels of knowledge and a broad autonomy, necessary in that it 
promotes a critical debate about the legal issues addressed, and provides students with the skills necessary for 
collecting, sorting and structuring the relevant information.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Legislação: Lei de Bases da actividade Física e do Desporto; Regime Jurídico das Federações Desportivas; Regime 
Jurídico do Praticante Desportivo Profissional; regime Jurídico das Sociedades Desportivas; Lei do Doping e Lei da 
Violência.

Mapa IX - Estudos Comparados em Educação Física e Desporto

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estudos Comparados em Educação Física e Desporto

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Vítor das Neves Ferreira - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver no aluno a compreensão e o uso de métodos de pesquisa apropriados para estudos comparados e de 
apoios tecnológicos básicos para a investigação; interessar o aluno pela utilização de materiais específicos 
existentes em centros nacionais e internacionais de documentação e pela troca de informações; motivar o aluno 
para o valor e o significado dos estudos comparados como forma de melhor conhecer os problemas da E. F.D. a 
diversos níveis, regional, nacional e internacional e, finalmente, levá-lo a examinar, por comparação, entre regiões, 
países e sociedades, as relações integradas entre aspectos teóricos e práticos do estudo da E. F. D.
Competências
O aluno desenvolve: noções específicas ao nível da pesquisa própria dos estudos comparados; o gosto pelo 
trabalho investigativo; o sentido crítico e a capacidade de expressar com clareza o seu pensamento; a capacidade 
de tomar posição sobre diversos assuntos, visando a sua preparação para o exercício da
cidadania.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To enable students to understand and use research methods appropriate for comparative studies and technological 
support for basic research; to encourage students to use specific materials in national and international 
documentation centres and to exchange of information; to raise the awareness of students to the value and 
significance of comparative studies in order to better understand the problems of physical education and sport at 
regional, national and international level and ultimately to lead them to examine (by comparison between regions, 
countries and societies) the integrated relationship between the theoretical and practical aspects of the study of 
physical education and sport.
Competencies
Student develop notions of the specific research of comparative studies, the taste for research work, critical 
thinking and the ability to clearly express their thinking, the ability to take a position on various issues, seeking their 
preparation for exercise of citizenship.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Estudo evolutivo da Educação Física e do Desporto Comparado; Conceitos e definições correntes de
Educação Física e Desporto Comparado; Propriedades e limites da comparação; Principais propriedades e valores 
da Educação Física e do Desporto Comparado; Metodologia da Educação Física e do Desporto
Comparado: referência especial a George Bereday e Garcia Garrido; Esquemas classificativos para a
Educação Física e o Desporto Comparado; Pesquisa sistemática em Educação Física e Desporto Comparado;
Projectos de investigação em Educação Física e Desporto Comparado; A Educação Física e o Desporto
Escolar nos vários universos educativos a nível mundial: nas escolas do 1o, 2o e 3o Ciclos do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário, bem como na Escolas Superiores e Universitárias; o Desporto , sua difusão, desenvolvimento e 
institucionalização: os casos da Inglaterra, França, Espanha e Portugal; os estilos de vida da infância e da 
juventude europeias; o empresário desportivo.

6.2.1.5. Syllabus:
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Evolutionary study of physical education and compared sport; current concepts and definitions of physical 
education and compared sport; properties and limits of comparison; main properties and values of physical 
education and compared sport; methodology of physical education and compared sport: special reference to 
George Bereday and Garcia Garrido; classificatory schemes for physical education and compared sport; systematic 
search in physical education and compared sport; research projects in physical education and compared sport; 
physical education and school sport in various educational universes worldwide: schools of the 1st, 2nd and 3rd 
cycles of Basic Education and Secondary Education and colleges and universities; sport, its diffusion, development 
and institutionalisation: the cases of England, France, Spain and Portugal; the lifestyles of children and young 
people in Europe; sports entrepreneurs.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os fundamentos desta unidade curricular revelam-se ao nível de duas dimensões principais, uma teórica e outra 
prática, assumidas no conjunto dos objectivos e competências. Os alicerces teóricos enunciados nos objectivos 
permitem avançar para competências de saber-fazer ao nível da realização de um trabalho prático com uma 
dimensão investigativa de terreno. Assim, os conteúdos e as tarefas práticas apresentam-se em concordância com 
os objectivos e as competências. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The fundamentals of this curricular unit can be found in two main dimensions, one theoretical and one practical, 
assumed in the set of objectives and skills. The theoretical foundations set out in the objectives enable students to 
acquire know-how in terms of carrying out practical field research work. The content and practical tasks are 
therefore in accordance with the objectives and skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos serão apresentados aos alunos pelo docente não só através dos procedimentos 
expositivo, com o auxílio de alguns recursos didácticos, mas também expositivo-interrogativo e interrogativo. Estes 
momentos serão acompanhados, sempre que se entender pertinente, pela leitura comentada de alguns textos. 
O trabalho de grupo preconiza uma metodologia centrada na execução das fases principais da
investigacção comparativa em E. F. D. Os vários grupos de trabalho efectuarão um trabalho de investigação 
diacrónico, subordinado ao seguinte tema: “Estudo comparado sobre a Educação Física e o Desporto entre jornais 
generalistas”.
Avaliação : M 1- Teste escrito -70%;
M 2 - Trabalho prático- 30%
A assiduidade e outros índices de avaliação estão inseridos na classificação de M1 e M2.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus will be introduced to the students by the teacher not only by means of lectures, with the help of some 
educational resources, but also through questions. These moments will be accompanied, where deemed 
appropriate, by the annotated reading of some texts.
The group work call for a methodology focused on the implementation of the main phases in comparative research 
in physical education and sport. The various working groups will carry out diachronic under the topic: "A 
comparative study on physical education and sport between generalist newspapers."
Assessment: M 1 - Written test -70%;
M 2 - Practical work - 30%
Attendance and other evaluation indexes are included in the classification of M1 and M2.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
As metodologias de ensino adoptadas adequam-se à natureza da UC já explicitada em campos anteriores. A 
dimensão teórica está ligada à compreensão dos conceitos principais, que são trabalhados com base nos modelos 
de aula conferência e colóquio. A dimensão prática, relacionada com o saber – fazer, está centrada num modelo de 
trabalho- projecto que se plasma na orientação focalizada e mais individualizada (por grupo) das tarefas propostas 
pelo professor.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies adopted are adequate for the nature of the curricular unit already explained in previous 
fields. The theoretical dimension is linked to the understanding of key concepts, which are worked out based on the 
models of classroom lectures and colloquia. The practical dimension, related with know-how, is centred on a model 
of work-project that is shaped by the focused and more individualised orientation (by group) of tasks proposed by 
the teacher.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Ferreira, A. G. (1999). Percurso da Educação Comparada: evolução e construção de identidade. Revista
Portuguesa de Pedagogia. XXXIII (1), 123-155.
Ferreira, A. G. (2009). O sentido da Educação Comparada: uma compreensão sobre a construção de uma identidade 
(pp. 137-166). In Sousa, Donaldo Bello de; Martinez, Silvia Alicia (Org), Educação Comparada: Rotas de além-mar. S. 
Paulo: EJR Xama Editora.
Garrido, J. L. G. (1986). Fundamentos de Education Comparada. Madrid: Dykinson.
Veloso, A. , PEDRO, F. (1981). Manual de education comparada. Barcelona: PPV.
Klein, Gilles; Hardman, Ken (Coord.) (2007). L´Éducation Physique et l´Éducation Sportive dans l´Union Européenne. 
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Paris: Éditions Revues EPS. Tome I. Dossiers EPS; nº 71.
Klein, Gilles; Hardman, Ken (Coord.) (2008). L´Éducation Physique et l´Éducation Sportive dans l´Union Européenne. 
Paris: Éditions Revue EPS. Tomo II. Dossiers EPS; nº 72.

Mapa IX - Ética e Deontologia do Desporto

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ética e Deontologia do Desporto

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Liliana Maria Alves Meira - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolvimento de competências básicas de resolução de problemas que levantam questões éticas e 
deontológicas, bem como de competências de tomada de decisão no exercício da profissão de Gestor do Desporto 
(GD). Espera-se que o futuro gestor do desporto desenvolva ao longo a UC uma consciência ética que lhe permita 
agir em coerência com os valores pessoais e profissionais, essencialmente, pautados pela competência, 
responsabilidade, respeito pelo próximo/direitos humanos e integridade profissional. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Development of basic problem-solving skills that raise ethical and deontological issues, as well as decision-making 
skills in the profession of Sports Manager (SM). It is expected that throughout the curricular unit the future sports 
manager will develop an ethical conscience that will allow him to act in accordance with personal and professional 
values essentially guided by competence, responsibility, respect for others/human rights and professional integrity.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos conceitos fundamentais: Moral, Ética e Valor
2. Ética e Deontologia desportiva
3. Código de ética do gestor do desporto 
4. Processo de tomada de decisão ética
5. Responsabilidade individual do gestor do desporto
6. Análise e discussão de casos fictícios com aplicabilidade real que levantam questões éticas e deontológicas no 
exercício das funções do gestor do desporto e o processo de tomada de decisão ética. 
7. Análise, discussão e reflexão em torno de vários temas relacionados com a ética no desporto (Morgan, 2007):
Internalismo Geral e as Fundações Morais do Desporto 
Fraude e Fair Play no Desporto 
Paternalismo, Drogas e a Natureza do Desporto 
Discriminação Sexual no Desporto 
Violência no Desporto 
Ética do Apoio a Equipas Desportivas 
Convenção e Competência: Direitos de Deficiência no Desporto e na Educação 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to fundamental concepts: Morals, ethics and value
2. Sports ethics and deontology 
3. Code of ethics of the sport manager
4. Ethical decision-making process
5. Individual responsibility of the sports manager
6. Analysis and discussion of fictitious cases with real applicability that raise ethical and deontological issues in the 
exercise of the duties of the sports manager and the process of ethical decision-making.
7. Analysis, discussion and reflection on various topics related to ethics in sport (Morgan, 2007):
General internalism and moral foundations of sport
Fraud and fair play in sport
Paternalism, drugs and the nature of sport
Sexual discrimination in sport
Violence in sport
Ethics of supporting sports teams
Convention and competence: disability rights in sports and education

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A definição dos conceitos de moral de ética, e de conceitos associados (e.g., valor) e aplicação à gestão do 
desporto, serve de enquadramento teórico ao treino de competências básicas de resolução de problemas que 
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levantam questões éticas e deontológicas, bem como de tomada de decisão no exercício da profissão de GD. Este 
objetivo da UC é posteriormente concretizado recorrendo a exemplos de códigos de ética do GD em construção 
(e.g., Meira, 2004; versão provisória) e do treino de competências de tomada de decisão e de resolução de 
problemas que levantam questões éticas e deontológicas no exercício das funções do GD. É dada particular enfase 
ao desenvolvimento do sentido de responsabilidade individual do GD, indo de encontro ao objetivo de promoção de 
uma consciência ética que lhe permita ao GD agir em coerência com valores essenciais como a responsabilidade, 
respeito pelo próximo/direitos humanos e integridade profissional aquando de questões éticas características do 
desporto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The definitions of moral ethics and related concepts (e.g. value) and the application to sports management serve as 
a theoretical framework to the training of basic skills to solve problems that raise ethical and deontological issues, 
as well as decision-making in the exercise of the profession of sports manager. This goal of the curricular unit will 
subsequently be achieved using examples of codes of ethics of the sports manager in construction (e.g. Meira, 
2004; provisional version) and the training of decision-making and problem-solving skills that raise ethical issues in 
the exercise of the duties of the sports manager. Emphasis is placed on the development of a sense of individual 
responsibility of the sports manager, meeting the goal of promoting ethical awareness that allows the sports 
manager to act consistently with core values such as responsibility, respect for others/human rights and 
professional integrity when dealing with the ethical characteristics of sport.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: (i) exposição oral de conteúdos pela docente; (ii) análise e discussão, em pequeno e 
grande grupo, de casos práticos e temas relacionados com a UC; (iii) reflexão escrita individual sobre os casos 
práticos e temas abordados na UC; e (iv) apresentação em grupo de uma aula sobre um dos temas do programa da 
UC, seguida da respetiva análise e discussão em grande grupo e da reflexão escrita individual. As reflexões escritas 
individuais são compiladas num dossiê que serve de principal elemento de avaliação contínua. 
Avaliação contínua (Individual): M1: Dossiê individual - Compilação das reflexões críticas escritas realizadas ao 
longo da UC (50% nota final); M2: Apresentação em grupo de uma aula de 20 minutos sobre um dos temas da UC 
(25% nota final); e M3: Mini-teste (25% nota final). Avaliação final: Exame (100% nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies: (i) lecture of contents by the teacher; (ii) analysis and discussion in small and large group 
of case studies and topics related to the curricular unit; (iii) individual written essay on the case studies and topics 
covered in the curricular unit; and (iv) group presentation of a lesson on one of the topics of the syllabus of the 
curricular unit, followed by the respective analysis and discussion in a large group and individual written essay. The 
individual written essays are compiled in a dossier which serves as the main element of the continuous assessment.
Continuous assessment (individual): M1: Individual dossier - Compilation of written critical essays made throughout 
the curricular unit (50% of the final mark); M2: Group presentation of a 20-minute lecture on one of the topics of the 
curricular unit (25% of the final mark); and M3: Mini-test (25% of the final mark). Final assessment: Examination 
(100% of the final mark).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Tendo por objetivo o desenvolvimento de competências básicas de resolução de problemas que levantam questões 
éticas e deontológicas, bem como de competências de tomada de decisão no exercício da profissão de Gestor do 
Desporto, as metodologias de ensino da UC apostam essencialmente na análise, discussão e partilha de ideias em 
torno dos temas e casos práticos abordados nas aulas. Este exercício de reflexão e partilha em pequeno e em 
grande grupo apela à definição de valores centrais como a competência, responsabilidade, o respeito pelo 
próximo/direitos humanos e integridade profissional, com vista à promoção do desenvolvimento de uma 
consciência ética que permita ao futuro GD agir em coerência. Neste sentido, a definição de valores essenciais ao 
exercício do papel de GD, bem como a tomada decisão coerente com estes, serve de fio condutor da discussão em 
grupo de casos práticos e dos temas programados. A reflexão escrita individual sobre os conteúdos abordados na 
UC procede a discussão e análise dos mesmos em pequeno e em grande grupo e visa fundamentar e consolidar o 
posicionamento de cada aluno em relação ao tema em causa tendo como referência a coerência entre os valores 
éticos defendidos e as ações perpetradas no exercício de funções de GD. A apresentação de uma aula sobre um 
dos temas programados visa diversificar o formato da exposição dos conteúdos e estimular a discussão dos temas 
intra-grupo, optimizando o processo de partilha de ideias e subsequente consolidação do argumento de cada aluno 
na defesa da sua posição, indo, igualmente, de encontro aos objetivos da UC.
As metodologias de avaliação visam promover e facilitar o treino de competências inerentes aos objetivos da UC ao 
exigirem uma contínua revisão, reflexão e integração individual dos conteúdos abordados através da elaboração do 
dossiê individual, da apresentação da aula em grupo sobre um dos temas da UC, e do mini-teste final. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the objective of developing basic skills in resolving problems that raise ethical and deontological issues, as 
well as decision-making skills in the profession of sports manager, the teaching methodologies of the curricular unit 
are focused essentially on the analysis, discussion and sharing ideas on the topics and case studies covered in 
class. This reflection and sharing in small and large groups calls for the establishment of core values such as 
competency, accountability, respect for others/human rights and professional integrity, with a view to promoting the 
development of an ethical awareness that will enable the future sports manager to act consistently. In this sense, the 
definition of core values for the performance of the role of sports manager, as well as decision-making consistent 
with these values will act a central thread of a group discussion of case studies and the topics covered. The 
individual written essay on the contents covered in curricular unit will lead to the discussion and analysis of these 
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topics in small and large groups and aims to support and consolidate the position of each student on the topic in 
question, based on the consistency between the ethical values defended and the actions carried out in the exercise 
of the duties of a sports manager. The presentation of a lesson on one of the topics in the syllabus aims to diversify 
the format of the lecture and to stimulate the discussion of intra-group topics, optimising the sharing of ideas and 
subsequent consolidation of the argument of each student in defending his or her own position, while 
simultaneously addressing the objectives of the curricular unit.
The assessment methodologies aim to promote and facilitate the training of skills inherent to the objectives of the 
curricular unit by requiring constant revision, reflection and individual integration of the contents covered by 
preparing an individual dossier, presenting one of the topics of the curricular unit in a group lesson and a final mini-
test.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Morgan, W.J. (Ed.), (2007). Ethics in Sport (2nd edition). Champaign: Human Kinetics
Meira, L. (2004, Documento não publicado). Código de Ética e Deontologia do Gestor do Desporto (versão 
provisória). Castêlo da Maia: ISMAI
Vargas, R. (2005). Os Meios Justificam os Fins. Gestão Baseada em Valores: Da Ética Individual à Ética Empresarial. 
Lisboa: Gradiva
Rufino, J. L., Batista, P. H., Gueler, R., & Mataruna, L. (2005). O Fair Play na atualidade. Arquivos em Movimento, 1(2), 
57-68
Santos, A. (2006). O Processo de Desenvolvimento Moral e o Espírito Desportivo - Fair Play. In a Santos e col. (Eds.), 
Ética e Fair Play, Novas Perspetivas, Novas Exigências. Algés - Oeiras: Confederação do Desporto de Portugal
Santos, A., Gonçalves, C., Adelino, J., Vloet, L., Weiss, O., Marivoet, S., & Serpa, S. (2006). Ética e Fair Play, Novas
Perspetivas, Novas Exigências. Algés - Oeiras: Confederação do Desporto de Portugal.
McNamee, M. (Ed.), (2010). The ethics in sports: A reader. New York: Routledge

Mapa IX - Introdução às Ciências Sociais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução às Ciências Sociais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Cláudia Brandão Pinheiro - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos:
Analisar as diferentes ciências sociais no quadro geral das ciências
Analisar as condições de desenvolvimento histórico que inspiraram a constituição das ciências sociais
Fornecer um conhecimento básico acerca das etapas do procedimento cientifico em ciências sociais
Competências:
Ser capaz de empregar diferentes conceitos básicos das ciências sociais para analisar realidades sociais simples e 
tambémo quitodiano
Revelar capacidade para recolher, seleccionar e interpretar a informação pertinente nos domínios estudados, 
mobilizando-a e articulando-a em contextos de formação e investigação
Ser capaz de comunicar oralmente as suas ideias e argumentos de modo claro e sintético perante uma audiência 
especializada ou não especializada

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
To analyse the different social sciences within the general framework of science;
To analyse the historical development conditions that inspired the creation of social sciences;
To provide basic knowledge on the steps of the scientific procedure in social sciences;
Competencies:
To be able to use different basic concepts of social sciences to analyse simple and everyday social realities;
To reveal the ability to gather, select and interpret relevant information on the areas studied, mobilising this 
information and articulating it in training and research contexts;
To be able to orally communicate their ideas and arguments in a clear and synthetic manner before a specialised or 
non-specialised audience.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A noção de ciência
2. As ciências sociais como ciências. 
a. Um panorama das diferentes ciências sociais
3. As etapas do método cientifico
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4. Diferentes perspectivas em ciências sociais. 
a. Perspectiva funcionalista. 
b. Perspectiva marxista. 
c. Perspectiva interaccionista
5. Conceitos básicos. 
a. Cultura. 
b. Normas. 
c. Valores. 
d. Símbolos. 
e. Papeis sociais. 
f. Processo de socialização
6. A estratificação social e estrutura de classes
7. Organizações sociais. 
a. As organizações e a vida moderna. 
b. Teorias das organizações.
8. Mudança social. 
a. Os agentes da mudança social. 
b. Os movimentos sociais. 
c. Grupos de pressão

6.2.1.5. Syllabus:
1. The notion of science
2. The social sciences as sciences.
a. An overview of the different social sciences
3. The steps of the scientific method
4. Different perspectives in social sciences
a. Functionalist perspective
b. Marxist perspective
c. Interactionist perspective
5. Fundamentals
a. Culture
b. Standards
c. Values
d. Symbols
e. Social roles
f. Socialisation process
6. Social stratification and class structure
7. Social organisations
a. Organisations and modern life
b. Theories of organisations
8. Social change
a. Agents of social change
b. Social movements
c. Lobbies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta Unidade Curricular tem como principal objectivo a apresentação aos estudantes de alguns dos temas, 
conceitos e debates no campo das ciências sociais cujo conhecimento se torna imprescindivel. Pretende-se dar a 
conhecer a perspectiva desta área científica em torno dos seguintes eixos:questões epistemológicas (relativas ao 
objecto e ao método), conceitos fundamentais, factores de desigualdade (classes sociais, estratificação social) e de 
mudança social.
O estudo dos vários conceitos torna-se indispensavel para quem pretende conhecer os contextos sociais em que 
os individuos são socializados e onde constroem as suas personalidades, na interacção social, no seio de grupos e 
de organizações, entre constrangimentos, liberdade, normas e desvio.
Com esta unidade curricular pretende-se, então, o aprofundamento e alargamento dos conhecimentos da área das 
ciências sociais, sempre que possível estruturados em função de um maior conhecimento da sociedade 
portuguesa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main aim of this curricular unit is to present students with essential knowledge on some of the topics, concepts 
and debates in the field of social sciences. The intention is to communicate the perspective of this scientific area 
along the following lines: epistemological issues (concerning the purpose and method), fundamental concepts, 
inequality factors (social class, social stratification) and social change.
The study of the various concepts becomes indispensable for anyone wishing to understand the social contexts in 
which individuals are socialised and where they construct their personalities in the social interaction within groups 
and organisations, including constraints, freedom, norms and deviations.
One of the aims of this curricular unit is to deepen and broaden the knowledge of social sciences, whenever 
possible structured in terms of a greater knowledge of the Portuguese society.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia a adoptar englobará a exposição por parte do docente dos conteúdos programáticos. Porém, para a 
aquisição destes saberes pelos estudantes, é indispensável um investimento no estudo e na pesquisa das 
temáticas tratadas. Assim, a metodologia a adoptar passará também pela resolução de trabalhos práticos em grupo.
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Processo de Avaliação: 
Avaliação contínua
2 testes escritos (teste I – 15% da nota final; teste II – 15% da nota final)
5 Trabalhos de grupo: trabalho I – 10% da nota final; trabalho II – 15% da nota final; trabalho III – 10% da nota final; 
trabalho IV – 10% da nota final; trabalho V – 10% da nota final; trabalho VI – 15% da nota final
Todos os alunos deverão assistir a 75% das aulas leccionadas Nota final
NF= teste I x 0,15 + teste II x 0,15 + trabalho I x 0,10 +trabalho II x 0,15 + trabalho III x 0,10 + trabalho IV x 0,10 + 
trabalho V x 0,10+ trabalho VI x 0,15
Avaliação por exame final
Teste escrito sobre todos os conteúdos programáticos

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology adopted will include lectures by the teacher of the syllabus. However, for the acquisition of 
knowledge, students will have to investment in study and research of the discussed issues. Thus, the methodology 
to be adopted will also involve the resolution of practical work in groups.
Assessment process: 
Continuous assessment
2 written tests (Test I - 15% of the final mark; Test II - 15% of the final mark)
5 group work projects: Project I - 10% of the final mark; project II - 15% of the final mark; project III - 10% of the final 
mark; project IV - 10% of the final mark; project V - 10% of the final mark; project VI - 15% of the final mark.
All students must attend 75% of the classes taught.
Endnote
Final mark = test I x 0.15 + test II x 0.15 + project I x 0.10 + project II x 0.15 + project III x 0.10 + project IV x 0.10 + 
project V x 0.10 + project VI x 0.15
Assessment by final exam
Written test on the entire syllabus

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os objectivos da presente UC centram-se nos vários domínios de investigação e intervenção associados às 
Ciências Sociais e que resultam da compilação de várias reflexões críticas e pesquisas empíricas realizadas. Deste 
modo, as metodologias de ensino centram-se na apresentação da evidência empírica mais recente assim como na 
criação de espaços de discussão/debate o que contribuirá para um melhor conhecimento da realidade teórica-
empírica baseada nos contextos de investigação e intervenção.
Também, no âmbito da sua avaliação, os alunos terão a oportunidade de elaborar seis trabalhos de natureza 
empírica, onde poderão demonstrar o conhecimento adquirido e serem capazes de expor com clareza esses 
conhecimentos
As metodologias de ensino propostas pretendem combinar os conteúdos apresentados e o trabalho de pesquisa 
efectuado por parte dos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives of this curricular unit focus on various fields of research and intervention related with social 
sciences that lead to the compilation of several critical essays and empirical research. Thus, the teaching 
methodologies focus on presenting the latest empirical evidence as well as on creating venues for 
discussion/debate, which will contribute to a better understanding of the theoretical and empirical reality based on 
research and intervention contexts.
Also, as part of their assessment, students will have the opportunity to prepare six empirical projects, where they 
can demonstrate their acquired knowledge and clearly present this knowledge.
The teaching methodologies proposed aim to combine the contents presented with the research work done by the 
students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Barata, O. (2010). Introdução às ciências sociais. Lisboa: Bertrand Editora.
Boudon, R. (1995). Tratado de sociologia. Lisboa: Edições Asa.
Carvalho, J.M., Peixoto, J, Carvalho, A. S., Raposo, R., Graça, J. G. & Marques, R. (1995). Sociologia. Lisboa: 
McGraw-Hill.
Cohen, B. (1980) Sociologia Geral. São Paulo: McGraw-Hill.
Giddens, A. (1997) Sociology (3ª ed.) Cambridge: Polity Press.
Rocher, G. (1989) Sociologia geral – A Acção Social. Lisboa: Editorial Presença.
Santo, P. (2010). Introdução à metodologia das ciências sociais. Edições Silabo.
Silva, A. S. & Pinto, J. M. (1986). Metodologia das ciências sociais. Porto: Edições Afrontamento.

Mapa IX - Contabilidade I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria José da Silva Faria - 32 horas
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1-Compreender a importância do sistema de informação na actividade económica.
2-Inferir a necessidade da existência de documentos de suporte da informação.
3-Distinguir os vários tipos de documentos de suporte da informação.
4-Compreender a necessidade do registo da informação.
5- Avaliar da necessidade de documentos que expressem o património.
6 - Compreender a estrutura conceptual do SNC.
7- Elaborar e distinguir o inventário e o balanço.
8- Compreender a dinâmica patrimonial.
9- Registar os factos patrimoniais.
10 -Identificar os gastos e perdas e os rendimentos e ganhos.
11- Elaborar a demonstração dos resultados e compreender a sua informação.
12-Compreender os principais mapas de informação contabilística, domínio do método de registo, conhecimento e 
aprofundamento do Código de Contas do SNC.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1- To understand the importance of information systems in business.
2- To infer the need for supporting documents.
3- To distinguish the various types of supporting documents.
4- To understand the need to register information.
5 – To assess the need for documents that express assets.
6 – To understand the conceptual framework of the Accounting Standard Setting System.
7 – To prepare and distinguish the inventory and balance sheet.
8 – To understand the asset dynamic.
9 – To record on-balance-sheet facts.
10- To identify expenses and losses and income and gains.
11 – To prepare the income statement and understand its information.
12- To understand the main charts of accounting information, master the registration method and deepen the 
knowledge of the Code of Accounts of the Accounting Standard Setting System.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Objecto da Contabilidade
Princípios e conceitos fundamentais. Principais peças de informação contabilística.
O património
Inventário e Balanço
Demonstração de Resultados
Fluxo de caixa
O processo contabilístico e o Sistema de Normalização Contabilística.
As contas: noção, partes constitutivas, requisitos, representações e classificações.
O método das partidas dobradas
Lançamentos
Documentos de suporte e livros obrigatórios
SNC – Código de Contas (Notas de Enquadramento).
Desenvolvimento da análise das diversas classes de contas
O fecho das contas e a construção dos mapas financeiros.

6.2.1.5. Syllabus:
Object of accounting
Fundamental principles and concepts. Major parts of accounting information. 
Assets
Inventory and balance-sheet
Income statement
Cash Flow
The accounting process and the Accounting Standard Setting System.
Accounts: concept, constituent parts, requirements, representations and classifications.
The double-entry method of book-keeping
Accounting entries
Supporting documents and mandatory books
Accounting Standard Setting System - Code of Accounts (background notes). 
Development of the analysis of the various classes of accounts 
Closure of accounting books and construction of financial statements.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos 1 e 2 vão permitir atingir os objectivos 1, 2, 3, 4 e 5; O conteúdo 3 vai permitir atingir o objectivo 6; O 
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conteúdo 4 vai permitir atingir o objectivo 7; Os conteúdos 5 e 6 vão permitir atingir os objectivos 8 e 9; O conteúdo 
7 vai permitir atingir os objectivos 10 e 11; e o conteúdo 8 vai permitir atingir o objectivo 12.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Syllabus 1 and 2 will make it possible to achieve objectives 1, 2, 3, 4 and 5; Syllabus 3 will make it possible to 
achieve objective 6; Syllabus 4 will make it possible to achieve objective 7; Syllabus 5 and 6 will make it possible to 
achieve objectives 8 and 9; Syllabus 7 will make it possible to achieve objectives 10 and 11; and syllabus 8 make it 
possible to achieve objective 12.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias a utilizar são o método expositivo, com recurso à projecção de diapositivos, os métodos dedutivo 
e indutivo. Será utilizada a metodologia por simulação pedagógica, isto é o processo de ensino – aprendizagem é 
realizado em condições próximas da realidade empresarial. Os alunos resolverão casos práticos, que sejam 
semelhantes às situações que irão ter na sua vida profissional.
Forma de execução pedagógica:
- Sessões teóricas e práticas
- Recurso ao computador para resolução de exercícios.
- Resolução de casos práticos.
- Trabalhos de grupo.
Avaliação Contínua :
- Teste 1 com peso de 35 % 
- Teste 2 com peso de 35 % 
- Participação / Resolução de exercícios / Testes surpresa e assiduidade com peso de 20 % 
- Presença e assiduidade com peso de 10%
Controlo de presenças: os alunos não poderão faltar a mais de 25 % das aulas previstas.
Avaliação Final :
Os alunos que não obtiverem aprovação através da avaliação acima referida, poderão submeter-se a exame final, .

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodologies to be used are lectures, using the projection of slides and inductive and deductive methods. The 
educational simulation methodology will be used, i.e. the teaching-learning process is conducted in conditions akin 
to the business reality. Students solve case studies that are similar to the situations they will find in their 
professional life.
Educational form of execution:
- Theoretical and practical sessions
- The use of computers to solve exercises.
- Resolution of case studies.
- Group work.
Continuous assessment:
- Test 1 with a weight of 35%
- Test 2 with a weight of 35%
- Participation / problem-solving exercises / surprise tests and attendance with a weight of 20% 
- Presence and attendance with a weight of 10%
Attendance control: students may not miss more than 25% of classes. 
Final assessment:
Students who do not achieve a pass mark in the continuous assessment may undergo a final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A adopção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; descobrir métodos de 
trabalho a utilizar; assumir comportamentos profissionais; detectar a importância da actividade desenvolvida no 
contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações novas; suscitar uma discussão permanente nas 
aulas, quer teóricas quer práticas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of the proposed methodologies will allow students to acquire knowledge; discover work methods to 
be used; take on professional behaviour; detect the importance of the activity developed in a business context; 
apply knowledge in new situations; raise a permanent discussion in class, whether theoretical or practical.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Borges, António e Martins Ferrão (2011) A Contabilidade e a Prestação de Contas, Lisboa: Rei dos Livros
Borges, António e Martins Ferrão (2011) Manual de casos práticos, Lisboa: Rei dos Livros
Borges, António; João Macedo; José Morgado; António Moreira e Helena Isidro (2002) Práticas de contabilidade 
financeira, Lisboa: Áreas Editora
SNC (2010) Comissão de normalização contabilística.

Mapa IX - Contabilidade II

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Contabilidade II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria José da Silva Faria - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1-Apreender conceitos e técnicas de registos contabilísticos inerentes às operações das classes 4,5,6 e 7, de 
acordo com o normativo SNC;
2- Analisar o reflexo das operações específicas na divulgação da informação;
3- Interpretar os outputs contabilísticos específicos a cada uma das operações realizadas – especialmente no que 
se refere ao trabalho de fim de exercício, tendo em atenção os vários utilizadores da informação;
4- Compreender a necessidade de informação a divulgar nas Demonstrações Financeiras: Balanço, Demonstração 
dos resultados, Demonstração das alterações do capital próprio, Demonstração dos fluxos de caixa e Anexo;
5 – Analisar os outputs gerados pelas Demonstrações Financeiras;
6- Interpretar os outputs contabilísticos relativos à prestação de contas;
7- Preparar os elementos de prestação de contas nas empresas privadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 – To understand concepts and techniques of accounting records relating to transactions in classes 4,5,6 and 7, 
according to the Accounting Standard Setting System;
2 – To analyse the reflection of specific operations in disseminating information;
3 – To interpret the accounting outputs specific to each transaction, especially with regard to year-end work, taking 
into account the various information users;
4 – To understand the need for information to be disclosed in financial statements: balance sheet, income 
statement, statement of changes in equity, cash flow statement and annex;
5 – To analyse the outputs generated by financial statements;
6 – To interpret the accounting outputs relating to the rendering of accounts;
7 – To prepare the data necessary for the rendering of accounts in private companies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Classe 4 – Investimentos: estudo genérico das principais contas; 
2- Diferimentos; 
3- Classe 5 – Capital próprio: estudo genérico das principais contas; 
4- Operações específicas de fim de exercício; 
5- O trabalho de fim de exercício; 
6- Elaborar as demonstrações Financeiras: Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração das alterações 
no Capital Próprio, Demonstração nos fluxos de caixa e anexo; 
7- Análise das NCRF relativas às operações estudadas.

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Class 4 - Investments: generic study of major accounts;
2 - Deferrals;
3 - Class 5 - Equity: generic study of major accounts;
4 - Specific Operations to exercise;
5 - The work year-end;
6 - Prepare the financial statements: Balance Sheet, Income Statement, Statement of Changes in Equity, Statement 
of cash flows and Annex;
7 - Analysis of IAS on the operations studied.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos 1, 2, 3 e 7 vão permitir atingir os objectivos 1, 2 e 3. Os conteúdos 4, 5, 6 e 7 vão permitir atingir os 
objectivos 4, 5, 6 e 7.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Contents 1, 2, 3 and 7 will make it possible to achieve objectives 1, 2 and 3. Contents 4, 5, 6 and 7 will make it 
possible to achieve 4, 5, 6 and 7.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias a utilizar são o método expositivo, com recurso à projecção de diapositivos, os métodos dedutivo 
e indutivo. É utilizada também a metodologia por simulação pedagógica, isto é o processo de ensino –
aprendizagem é realizado em condições próximas da realidade empresarial. Os alunos resolverão casos práticos, 
que sejam semelhantes às situações que irão ter na sua vida profissional.
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Avaliação Contínua :
- Teste 1 com peso de 35 % 
- Teste 2 com peso de 35 % 
- Participação / Resolução de exercícios / Testes surpresa e assiduidade com peso de 20 % 
- Presença e assiduidade com peso de 10%
Controlo de presenças: os alunos não poderão faltar a mais de 25 % das aulas previstas.
Nota final = 35 % Teste 1 + 35 % Teste 2 + 20 % Participação e outros trabalhos práticos requeridos + 10% presença 
e Assiduidade Aulas
Avaliação Final :
Os alunos que não obtiverem aprovação através da avaliação acima referida, poderão submeter-se a exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodologies to be used are lectures, using the projection of slides and inductive and deductive methods. The 
educational simulation methodology will be used, i.e. the teaching-learning process is conducted in conditions akin 
to the business reality. Students solve case studies that are similar to the situations they will find in their 
professional life.
Continuous assessment:
- Test 1 with a weight of 35%
- Test 2 with a weight of 35%
- Participation / problem-solving exercises / surprise tests and attendance with a weight of 20% 
- Presence and attendance with a weight of 10%
Attendance control: students may not miss more than 25% of classes. 
Final mark = 35% Test 1 + 35% Test 2 + 20% Participation and other practical work required + 10%
Presence and class attendance
Final assessment:
Students who do not achieve a pass mark in the continuous assessment may undergo a final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A adopção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; descobrir métodos de 
trabalho a utilizar; assumir comportamentos profissionais; detectar a importância da actividade desenvolvida no 
contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações novas; suscitar uma discussão permanente nas 
aulas, quer teóricas quer práticas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of the proposed methodologies will allow students to acquire knowledge, discover work methods to be 
used, take on professional behaviour, detect the importance of the activity developed in a business context, apply 
knowledge in new situations, raise a permanent discussion in class, whether theoretical or practical.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Alexander, D.; Briton, A. and Jorissen, A., International Financial Reporting and Analysis, fourth edition, South-
Western, CENGAGE Learning.
Borges, A.; Ferreira, P.A.; Rodrigues, J.; Martins, M.; Magro, N.; Gamelas, E. (2011); SNC ? Casos Práticos ? 
Contabilidade Financeira, 2ª Edição, Áreas Editora.
Kieso, Weygandt, Warfield (2011), Intermediate Accounting, Volumes I and II, IFRS Edition, John Wiley & Sons.

Mapa IX - Contabilidade Analítica

6.2.1.1. Unidade curricular:

Contabilidade Analítica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria José da Silva Faria - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1-Compreender o papel da Contabilidade Analítica na Gestão Empresarial;
2-Conhecer as características e objectivos da contabilidade analítica;
3-Explicar a importância dos gastos para a gestão;
4-Analisar os diferentes tipos de gastos;
5-Caracterizar os 3 componentes de custo de produção;
6- Analisar os diversos tipos de gasto gerais de fabrico, a sua forma de imputação e bases de repartição; 
7- Salientar a importância dos custos de produção;
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8-Analisar a relação CVR;
9-Distingir método directo e indirecto no apuramento do custo de produção;
10-Caracterizar os tipos de outputs na produção conjunta;
11-valorizar os produtos e sub-produtos de acordo com critérios;
12- Caracterizar o método das unidades equivalentes;
13- Caracterizar e aplicar sistemas de custeio;
14-Interpretar as diferenças de resultados pela utilização de cada sistema de custeio;
15-Definir e classificar centros de gastos;
16-Aplicar o método das secções homogéneas;
17- Construir um mapa de custos de produção.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1-To understand the role of Analytical Accounting in Management;
2-To learn the characteristics and purposes of analytical accounting;
3-To explain the importance of expenses for management;
4-To analyse the different types of expenses;
5-To characterise the 3 components of production cost;
6 – To analyse the types of general manufacturing expenditure and their form of allocation;
7 - To emphasise the importance of production costs;
8-To analyse the cost/volume/profit relationship;
9-To distinguish the direct and indirect method in calculating the production cost;
10-To characterise the types of outputs in joint production;
11-To value products and by-products according to criteria;
12 – To characterise the equivalent units method;
13 – To characterise and apply costing systems;
14-To interpret the different results by using each costing system;
15-To define and classify expenditure centres;
16-To apply the method of homogeneous sections;
17 – To construct a chart of production costs

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Papel da Contabilidade Analítica na Gestão Empresarial;
2-Caracteristicas e objectivos da Contabilidade Analítica;
3-Hierarquia dos gastos;
4-Os gastos e o seu controlo;
5-Representação gráfica dos gastos,
6-A relação CVR: Ponto Critico e Margem de Segurança;
7-Apuramento dos custos de produção e regime de fabrico;
8-Produção conjunta;
9-Sistemas de custeio;
10-Centro de gastos: secções homogéneas;
11-Repartição dos gastos pelos centros: repartição primária e secundária,
12-Secções auxiliares com prestações recíprocas.

6.2.1.5. Syllabus:

1-Role of analytical accounting in business management;
2-Characteristics and objectives of analytical accounting;
3-Hierarchy of spending;
4-Spending and its control;
5-Graphical representation of expenditures,
6-The cost/volume/profit relationship: critical point and safety margin;
7-Calculating production costs and manufacturing system;
8- Joint production;
9-Costing systems;
10-Expenditure centre: homogeneous sections;
11-Distribution of expenditures among centres: primary and secondary distribution;
12-Auxilliary sections with reciprocal benefits.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos 1 e 2 vão permitir atingir os objectivos 1 e 2; Os conteúdos 3,4 e 5 vão permitir atingir os objectivos 3, 
4,5,6 e 7; O conteúdo 6 vai permitir o objectivo 8; O conteúdo 7 vai permitir atingir o objectivo 9; O Conteúdo 8 vai 
permitir atingir os objectivos 10, 11 e 12; O conteúdo 9 vai permitir atingir os objectivos 13 e 14; os conteúdos 10,11 
e 12 vão permitir atingir os objectivos 15, 16 e 17.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Syllabuses 1 and 2 will make it possible to achieve objectives 1 and 2; Syllabuses 3.4 and 5 will make it possible to 
achieve objectives 3, 4, 5, 6 and 7; Syllabus 6 will make it possible to achieve objective 8; Syllabus 7 will make it 
possible to achieve objective 9; Syllabus 8 will make it possible to achieve objectives 10, 11 and 12; Syllabus 9 will 
make it possible to achieve objectives 13 and 14; Syllabuses 10,11 and 12 will make it possible to achieve objectives 
15, 16 and 17.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias a utilizar serão o método expositivo, com recurso à projecção de diapositivos, os métodos 
dedutivo e indutivo. Será utilizada também a metodologia por simulação pedagógica, isto é o processo de ensino –
aprendizagem é realizado em condições próximas da realidade empresarial. Os alunos resolverão casos práticos, 
que sejam semelhantes às situações que irão ter na sua vida profissional.
Avaliação contínua:
2 Provas escritas baseada nos conteúdos ministrados em sala de aula e publicados nos livros básicos (ver 
bibliografia básica) – 35% cada prova
Trabalho de grupo – 20%
Elaboração de actividades práticas em sala de aula (individuais e de grupo) + presença e pontualidade – 10%
Avaliação Final :
Os alunos que não obtiverem aprovação através da avaliação acima referida, poderão submeter-se a exame final, 
(Épocas Normal ou de Recurso – eventualmente especial ) com peso de 100 % na classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodologies to be used are lectures, using the projection of slides and inductive and deductive methods. The 
educational simulation methodology will be used, i.e. the teaching-learning process is conducted in conditions akin 
to the business reality. Students solve case studies that are similar to the situations they will find in their 
professional life.
Continuous assessment:
2 written tests based on the contents lectured in class and published in the basic books (see basic bibliography) –
35% each test
Group work – 20%
Preparation of practical activities in class (individual and group activities) + attendance and punctuality – 10%
Final assessment:
Students who do not achieve a pass mark in the continuous assessment may undergo a final exam (normal or 
alternative periods – possibly the special period) with a weight of 100% in the final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A adopção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; descobrir métodos de 
trabalho a utilizar; assumir comportamentos profissionais; detectar a importância da actividade desenvolvida no 
contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações novas; suscitar uma discussão permanente nas 
aulas, quer teóricas quer práticas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of the proposed methodologies will allow students to acquire knowledge, discover work methods to be 
used, take on professional behaviour, detect the importance of the activity developed in a business context, apply 
knowledge in new situations, raise a permanent discussion in class, whether theoretical or practical.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
CAIADO, A. Pires (2009) Contabilidade Analítica e de Gestão, 5ª Edição Áreas Editora.
CAIADO, A. Pires e CABRAL, Joaquim (2006), Casos práticos de Contabilidade Analítica Áreas Editora.
MORTAL, A. Baltazar (2007), Contabilidade de Gestão, Editora Rei dos Livros.
NABAIS, Carlos (1996), Exercícios de Contabilidade Analítica.
PEREIRA, C. Caiado e FRANCO, Victor Seabra (1994), Contabilidade Analítica 6ª ed. Editora Rei dos Livros.
SANTOS, C. Figueiredo (1998), Contabilidade Analítica – Um Apoio à Gestão, Editora Rei dos Livros.

Mapa IX - Princípios e Práticas Desportos Colectivos I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Princípios e Práticas Desportos Colectivos I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Frederico da Costa Ferreira Teixeira - 48 horas na Turma A e 48 horas na Turma B

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer a origem, a evolução e desenvolvimento do Futebol e Andebol. no âmbito regulamentar, técnico e 
táctico.
2. Conhecer e aplicar os fundamentos técnico-tácticos do jogo.
3. Conhecer e aplicar os princípios básicos de jogo: ocupação racional do espaço, relacionamento jogador/bola, 
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relacionamento jogador/colegas de equipa e adversários, comportamentos perante o oponente.
4. Identificar os factores-chave, critérios de êxito e os erros mais frequentes dos gestos técnicos fundamentais do 
Futebol e Andebol.
5. Conhecer os factores de evolução do jogo.
6. Conhecer os princípios estruturantes dos Jogos de Futebol e Andebol: estruturação e ocupação do espaço de 
jogo, comunicação nas acções, relação com a bola.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. To learn the origin, evolution and development of football and handball within the regulatory, technical and 
tactical framework.
2. To understand and apply the technical and tactical fundamentals of games.
3. To learn and apply the basic principles of games: rational occupation of space, relationship between the player 
and the ball, relationship between the player and the teammates and opponents, behaviour in relation to the 
opponent.
4. To identify the key factors, success criteria and most common errors of fundamental technical gestures in football 
and handball.
5. To learn the factors of evolution of the game.
6. To learn the structuring principles of football and handball: structuring and occupation of the game space, 
communication in actions, relationship with the ball.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Origem, evolução e desenvolvimento dos jogos
2. Caracterização das etapas de evolução 
3. Princípios Gerais dos Desportos dos Colectivos e Princípios específicos ofensivos do Futebol (Penetração, 
cobertura ofensiva, mobilidade e espaço) e os específicos defensivos do Futebol (Contenção, cobertura defensiva, 
equilíbrio e concentração).
4. Técnica individual ofensiva: posição básica; fintas e dribles; mudanças de direcção; relação com a bola; passes 
(curtos, médios e longos); reposições de bola (linha lateral, cantos, inicio de cada parte e pontapés de baliza); 
cortes; recepção e remates ou lançamentos.
5. Organização Ofensiva (2 fases do jogo): Ofensiva e transição defesa-ataque;
6. Organização Defensiva (2 fases de jogo): Defensiva e transição ataque-defesa;
7. Regulamentação: Interpretação e aplicação prática.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Origin, evolution and development of games
2. Characterisation of stages of evolution
3. General principles of collective sports and specific offensive principles of football (penetration, offensive 
coverage, mobility and space) and specific defensive principles of football (containment, defensive coverage, 
balance and concentration).
4. Individual offensive technique: basic position; tricks and dribbling, changes of direction, relationship with the 
ball; passes (short, medium and long); ball replacements (sideline, corners, beginning of each part and goal kicks); 
cuts; reception and shooting at the goal or kicks.
5. Offensive organisation (2 phases of the game): Offensive and defence-attack transition;
6. Defensive organisation (2 phases of the game): Defensive and attack-defence transition;
7. Rules: Interpretation and practical application.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Inicia-se a unidade curricular com noções fundamentais sobre a origem/evolução /desenvolvimento do jogo, 
caracterização do jogo e das suas etapas de evolução considerando os pressupostos das fases de ensino dos 
jogos desportivos colectivos em geral e das diferentes modalidades depois em particular, para as contextualizar. 
Segue-se uma abordagem da modalidade centrada nos jogos condicionados, com uma selecção de conteúdos de 
dificuldade crescente. Opta-se por ensinar os princípios ofensivos/defensivos do jogo e os fundamentos da técnica 
individual ofensiva, para incutir uma atitude táctica com princípios de gestão do jogo bem definidos; para dotar os 
alunos das ferramentas necessárias para os conteúdos seguintes: organização ofensiva/defensiva do jogo. A 
interpretação/aplicação do regulamento serão abordadas sistematicamente de acordo os conteúdos a leccionar em 
cada aula. O programa obedece a uma selecção e sequência lógicas de conteúdos que permitiram alcançar os 
objectivos traçados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit starts with fundamental notions about the origin / evolution / development of the game, 
characterisation of the game and its stages of development, taking into consideration the phases of teaching 
collective sports in general and of different modalities in particular, in order to place them into context. The 
approach is centred on the conditioned games, with a selection of contents of increasing difficulty. The aim is to 
teach the offensive/defensive principles of the game and the fundamentals of individual offensive technique to instil 
a tactical attitude with well-defined management principles of the game; to give students the tools necessary for the 
following contents: offensive/defensive organisation of the game. The interpretation/application of the regulation will 
be addressed systematically according to the contents to be taught in each class. The program follows a logical 
selection and sequence of contents made it possible to achieve the goals.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas terão um carácter fundamentalmente prático contudo, a informação teórica estará sempre presente nos 
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conteúdos abordados.
A selecção dos exercícios respeitará os seguintes critérios: clareza e objectividade na explicação; organização 
simples e rápida eficaz; execução simples e perceptível.
Embora se privilegiem os exercícios com formas jogadas, também se recorrerão a exercícios analíticos.
A avaliação contínua incidirá sobre um teste escrito, sobre a origem, a evolução e o desenvolvimento do jogo; 
sobre os princípios ofensivos e defensivos e os aspectos técnico-táctico abordados (25% da nota final) e teste 
prático com situações analíticas e formas jogadas (75% da nota final). Em alternativa os alunos podem optar por 
uma avaliação final que consistirá de um exame escrito e de um exame prático.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes will be fundamentally practical in nature. However, theoretical information will always be present in the 
contents covered.
The selection of exercises will observe the following criteria: clarity and objectivity in explaining; efficient simple 
and rapid organisation; simple and readily understood execution.
Although played exercises will be given preference, analytical exercises will also be used.
The continuous assessment will focus on a written test on the origin, evolution and development of the game, on the 
offensive and defensive principles and on the technical-tactical aspects covered (25% of the final mark) and a 
practical test with analytical situations and games played (75% of the final mark). Alternatively, students can choose 
a final assessment that will consist of a written exam and a practical exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Opta-se por uma abordagem o jogo centrada nos jogos condicionados. Parte-se do jogo para as situações 
particulares, decompondo-o em unidades funcionais. Apela-se ao jogo sistemático de complexidade crescente. 
Fazem-se adaptações estruturais ao jogo, e uma selecção e construção de exercícios que obedecem à 
hierarquização dos requisitos para jogar. O jogo é dividido em elementos e em unidades funcionais onde a 
aprendizagem é referenciada a princípios de acção e regras de gestão: estruturação do espaço; comunicação na 
acção e relação com a bola. Reconhece-se a importância das situações analíticas como forma de aperfeiçoamento 
dos gestos técnicos e de ensino/aprendizagem dos factores-chave, dos critérios de êxito e dos erros mais 
frequentes; no entanto, privilegiam-se as formas jogadas, por considerarmos que os gestos técnicos servem de 
suporte às acções tácticas do jogo e por serem bons indicadores da evolução e das limitações que os alunos vão 
demonstrando.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The approach used will be centred on conditioned games. The game is used as a starting point, moving out to 
particular situations, breaking the game down into functional units. A systematic game of increasing complexity is 
used. Structural adjustments are made to the game and a number of exercises are selected and built upon, obeying 
the hierarchy of the requirements to play. The game is divided into elements and functional units where learning is 
referenced to action principles and of management rules: structuring of the space, communication in action and in 
relation to the ball. The importance of analytical situations are recognised as a way of improving the technical and 
teaching/learning gestures of key factors, of the success criteria and of the most frequent mistakes; however, the 
focus is on the way in which the games are played, as it is felt that the technical gestures serve to support the 
tactics of the game and because they are good indicators of the progress and limitations demonstrated by students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aguilá, G., & Pereira, P. E. (1993). Observación y evaluación en los deportes de cooperación-oposición: en busca de 
sus aspetos distintivos. Apunts, 31, 86-105.
Federação de Andebol de Portugal (2010) Regras de Jogo. Lisboa: Federação de Andebol de Portugal.
Federação Portuguesa de Futebol (2008). Leis do Jogo. Lisboa: Federação Portuguesa de Futebol.
Tavares, F. (1996). Bases Teóricas da Componente Tática nos Jogos Desportivos Coletivos. In J. Oliveira & F. 
Tavares (Eds.), Estratégia e Tática nos Jogos Desportivos Coletivos (pp. 24-32). Porto: CEJD - FCDEF-UP.
Teixeira, N. (2009). “Proposta de um modelo de avaliação de treino do futebol e a sua aplicação em equipas 
profissionais”. Dissertação de Doutoramento apresentada à Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física, 
Universidad de La Coruña. Texto Policopiado.
Teodorescu, L. (1984). Problemas da Teoria e Metodologia dos Jogos Desportivos. Lisboa: Ed. Horizonte.

Mapa IX - Princípios e Práticas Desportos Colectivos II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Princípios e Práticas Desportos Colectivos II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Frederico da Costa Ferreira Teixeira - 64 horas na Turma A e 64 horas na Turma B

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Conhecer a origem, a evolução e desenvolvimento do Basquetebol e do Voleibol no âmbito regulamentar, técnico 
e táctico.
2.Conhecer e aplicar os fundamentos técnico-tácticos do jogo.
3.Conhecer e aplicar os princípios básicos de jogo: ocupação racional do espaço, relacionamento jogador/bola, 
relacionamento jogador/colegas de equipa e adversários..
4.Identificar os factores-chave, critérios de êxito e os erros mais frequentes dos gestos técnicos fundamentais do 
Basquetebol e do Voleibol.
5.Conhecer os factores de evolução do jogo.
6.Conhecer os princípios estruturantes dos Jogos de Basquetebol e Voleibol: estruturação e ocupação do espaço 
de jogo, comunicação nas acções, relação com a bola.
7.Compreender e aplicar os princípios de gestão que condicionam a prática dos Jogos Desportos Coletivos em 
diversos cenários (eventos desportivos, clubes desportivos, prática formal/informal, setor lucrativo/não lucrativo, 
etc), sabendo posicionar-se enquanto gestor do desporto.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1.To learn the origin, evolution and development of basketball and volleyball in the regulatory, technical and tactical 
framework.
2.To learn and apply technical and tactical fundamentals of the game.
3.To learn and apply the basic principles of the game: rational occupation of space, relationship between the player 
and the ball and the relationship between teammates and opponents.
4.To identify key factors, success criteria and the most frequent mistakes of fundamental technical gestures in 
basketball and volleyball.
5.To learn the evolution factors of the game.
6.To learn the structuring principles of basketball and volleyball: structuring and occupation of the game space, 
communication in action, relationship with the ball.
7.To understand and apply the management principles that constrain the practice of collective sports in various 
scenarios (sports events, sports clubs, formal/informal practice, profit/non-profit sector, etc.), knowing how to 
position oneself as a sports manager.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Origem, evolução e desenvolvimento dos jogos
2. Caracterização das etapas de evolução 
3. Noção dos Princípios Gerais dos Desportos dos Colectivos.
4. Técnica individual ofensiva: posição básica; fintas e dribles; mudanças de direcção; relação com a bola; passes 
(curtos, médios e longos); reposições de bola (linha lateral, inicio de cada parte); cortes; recepção e remates ou 
lançamentos.
5. Organização Ofensiva (2 fases do jogo): Ofensiva e transição defesa-ataque;
6. Organização Defensiva (2 fases de jogo): Defensiva e transição ataque-defesa;
7. Regulamentação: Interpretação e aplicação prática.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Origin, evolution and development of the games.
2. Characterisation of the stages of evolution.
3. Notion of the general principles of collective sports.
4. Individual offensive technique: basic position; tricks and dribbling; changing direction; relationship with the ball; 
passes (short, medium and long); ball replacements (sideline, beginning of each part); cuts; reception and shooting 
at the goal or kicks.
5. Offensive organisation (2 phases of the game): Offensive and defence-attack transition;
6. Defensive organisation (2 phases of game): Defensive and defence-attack transition;
7. Rules: Interpretation and practical application.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Inicia-se a unidade curricular com noções fundamentais sobre a origem/evolução /desenvolvimento do jogo, 
caracterização do jogo e das suas etapas de evolução considerando os pressupostos das fases de ensino dos 
jogos desportivos colectivos em geral e das diferentes modalidades depois em particular, para as contextualizar. 
Segue-se uma abordagem da modalidade centrada nos jogos condicionados, com uma selecção de conteúdos de 
dificuldade crescente. Opta-se por ensinar os princípios ofensivos/defensivos do jogo e os fundamentos da técnica 
individual ofensiva, para incutir uma atitude táctica com princípios de gestão do jogo bem definidos; para dotar os 
alunos das ferramentas necessárias para os conteúdos seguintes: organização ofensiva/defensiva do jogo. A 
interpretação/aplicação do regulamento serão abordadas sistematicamente de acordo os conteúdos a leccionar em 
cada aula. O programa obedece a uma selecção e sequência lógicas de conteúdos que permitiram alcançar os 
objectivos traçados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit starts with fundamental notions about the origin / evolution / development of the game, 
characterisation of the game and its stages of development, taking into consideration the assumptions of the 
phases of teaching collective sports in general and of different modalities in particular, in order to place them into 
context. The approach is centred on the conditioned games, with a selection of contents of increasing difficulty. The 
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aim is to teach the offensive/defensive principles of the game and the fundamentals of individual offensive 
technique to instil a tactical attitude with well-defined management principles of the game; to give students the tools 
necessary for the following contents: offensive/defensive organisation of the game. The interpretation/application of 
the regulation will be addressed systematically according to the contents to be taught. The program follows a logical 
selection and sequence of contents made it possible to achieve the goals.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas terão um carácter fundamentalmente prático contudo, a informação teórica estará sempre presente nos 
conteúdos abordados.
A selecção dos exercícios respeitará os seguintes critérios: clareza e objectividade na explicação; organização 
simples e rápida eficaz; execução simples e perceptível.
Embora se privilegiem os exercícios com formas jogadas, também se recorrerão a exercícios analíticos.
A avaliação contínua incidirá sobre um teste escrito, sobre a origem, a evolução e o desenvolvimento do jogo; 
sobre os princípios ofensivos e defensivos e os aspectos técnico-táctico abordados (25% da nota final) e teste 
prático com situações analíticas e formas jogadas (75% da nota final). Em alternativa os alunos podem optar por 
uma avaliação final que consistirá de um exame escrito e de um exame prático.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes will be fundamentally practical in nature. However, theoretical information will always be present in the 
contents covered.
The selection of exercises will observe the following criteria: clarity and objectivity in explaining; efficient simple 
and rapid organisation; simple and readily understood execution.
Although played exercises will be given preference, analytical exercises will also be used.
The continuous assessment will focus on a written test on the origin, evolution and development of the game, on the 
offensive and defensive principles and on the technical-tactical aspects covered (25% of the final mark) and a 
practical test with analytical situations and games played (75% of the final mark). Alternatively, students can choose 
a final assessment that will consist of a written exam and a practical exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Opta-se por uma abordagem o jogo centrada nos jogos condicionados. Parte-se do jogo para as situações 
particulares, decompondo-o em unidades funcionais. Apela-se ao jogo sistemático de complexidade crescente. 
Fazem-se adaptações estruturais ao jogo, e uma selecção e construção de exercícios que obedecem à 
hierarquização dos requisitos para jogar. O jogo é dividido em elementos e em unidades funcionais onde a 
aprendizagem é referenciada a princípios de acção e regras de gestão: estruturação do espaço; comunicação na 
acção e relação com a bola. Reconhece-se a importância das situações analíticas como forma de aperfeiçoamento 
dos gestos técnicos e de ensino/aprendizagem dos factores-chave, dos critérios de êxito e dos erros mais 
frequentes; no entanto, privilegiam-se as formas jogadas, por considerarmos que os gestos técnicos servem de 
suporte às acções tácticas do jogo e por serem bons indicadores da evolução e das limitações que os alunos vão 
demonstrando.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The approach used will be centred on conditioned games. The game is used as a starting point, moving out to 
particular situations, breaking the game down into functional units. A systematic game of increasing complexity is 
used. Structural adjustments are made to the game and a number of exercises are selected and built upon, obeying 
the hierarchy of the requirements to play. The game is divided into elements and functional units where learning is 
referenced to action principles and of management rules: structuring of the space, communication in action and in 
relation to the ball. The importance of analytical situations are recognised as a way of improving the technical and 
teaching/learning gestures of key factors, of the success criteria and of the most frequent mistakes; however, the 
focus is on the way in which the games are played, as it is felt that the technical gestures serve to support the 
tactics of the game and because they are good indicators of the progress and limitations demonstrated by students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aguilá, G., & Pereira, P. E. (1993). Observación y evaluación en los deportes de cooperación-oposición: en busca de 
sus aspetos distintivos. Apunts, 31, 86-105.
Caramez, R. (2001). Importância e Análise de Programas de Patrocínio Desportivo. Lisboa: CFED.
Federação Académica de Desporto Universitário (1998). Dossier de Apoio às Atividades Desportivas. Lisboa: FADU.
Federação Portuguesa de Basquetebol (2010). Regras Oficiais de Basquetebol 2010. Lisboa: Federação Portuguesa 
de Basquetebol.
Federação Portuguesa de Voleibol (2009). Regras Oficiais de Voleibol. Lisboa: Federação Portuguesa de Voleibol.
Mesquita, I. (1995). O Ensino do Voleibol - Proposta Metodológica. In A. Graça & J. Oliveira (Eds.), O Ensino dos 
Jogos Desportivos Coletivos (pp. 153-199). Porto: FCDEF-UP.
Oliveira, J., & Graça, A. (1995). O Ensino do Basquetebol. In A. Graça & J. Oliveira (Eds.), O Ensino dos Jogos 
Desportivos Coletivos (pp. 61-94). Porto: FCDEF-UP.

Mapa IX - Gestão de Projectos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Projectos
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Pereira Gonçalves e Álvaro - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

1. Conhecer e dominar os aspectos determinantes para a Gestão de Projectos na área desportiva;
2. Reunir as competências adquiridas nas diferentes disciplinas do curso e integrar esse conhecimento num 
projecto de desenvolvimento;
3. Desenvolver um projecto de rentabilização de uma estrutura, empresa desportiva ou evento com fundamentação 
financeira;
4. Elaborar uma apresentação deste trabalho com a premissa de aliciar potenciais investidores;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Conhecer e dominar os aspectos determinantes para a Gestão de Projectos na área desportiva;
2. Reunir as competências adquiridas nas diferentes disciplinas do curso e integrar esse conhecimento num 
projecto de desenvolvimento;
3. Desenvolver um projecto de rentabilização de uma estrutura, empresa desportiva ou evento com fundamentação 
financeira;
4. Elaborar uma apresentação deste trabalho com a premissa de aliciar potenciais investidores;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceito Base
2. Projecto, Resumo e Apresentação 
3. Características Básicas
4. Conteúdos Essenciais
5. Dimensões dos Projectos
6. Elementos Básicos do Projecto
7. Planeamento
8. Líder e a equipa do Projecto
9. Dedicação ao Projecto
10. Avaliação 
11. Liderança
12. Características de um bom Líder
13. Estilos de liderança
14. Gestão do Tempo
15. Áreas da Gestão de Projectos
16. Financiamento
17. Gestão de Equipas
18. Elemento Tipo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Basic concept
2. Draft, summary and presentation
3. Basic characteristics
4. Essential contents
5. Dimensions of the projects
6. Basic elements of the project
7. Planning
8. Project leader and team
9. Dedication to the project
10. Evaluation
11. Leadership
12. Characteristics of a good leader
13. Leadership styles
14. Time management
15. Areas of project management
16. FINANCING
17. Team management
18. Typical team member

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos definidos dado que o programa foi concebido 
para abordar de forma integrada a gestão de projectos na área desportiva, começando com a análise de conceitos 
basilares passando pelas aplicações organizacionais. Os conteúdos abordados permitem ao aluno reunir as 
competências adquiridas nas diferentes disciplinas do curso e integrar esse conhecimento num projecto de 
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desenvolvimento; desenvolver um projecto de rentabilização de uma estrutura, empresa desportiva ou evento com 
fundamentação financeira e elaborar uma apresentação de um trabalho com a premissa de aliciar potenciais 
investidores. Ao longo da exposição dos conteúdos serão feitas alusões às principais questões e desafios que 
ocupam a atenção dos gestores e investigadores na área da gestão de projectos nas diferentes áreas conceptuais 
desportivas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is consistent with the objectives defined given that the program was designed to address project 
management in the sports area in an integrated manner, starting with the analysis of basic concepts passing 
through organisational applications. The contents covered enable students to acquire skills in the various 
disciplines of the course and to integrate this knowledge in a development project, to develop a project to make 
profitable a structure, sports business or event with financial grounds and to present a project with the aim of 
enticing potential investors. Throughout the lecturing of the content, allusions will be made to the major issues and 
challenges that occupy the attention of managers and researchers in the project management area in different 
sports areas.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas sempre que possível com 
casos práticos. Os estudantes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de actividades 
práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso - um projecto de rentabilização de uma estrutura, 
empresa desportiva ou evento com fundamentação financeira. A partilha de experiências profissionais relevantes 
será encorajada ao longo destas actividades.
A avaliação da disciplina será teórico-prática com os seguintes parâmetros: Projecto (máximo 30 páginas) – 25%; 
Apresentação (Slides e Resumo) – 25% e Teste Teórico – 50%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical content of the curricular unit will be lectured through classes and where possible complemented by 
case studies. Students will be encouraged to apply the skills acquired through practical activities, including the 
analysis and discussion of case studies - a project to make profitable a structure, sports business or event with 
financial grounds. The sharing of relevant professional experience will be encouraged throughout these activities.
The assessment of the subject will be theoretical and practical with the following parameters: project (maximum 30 
pages) - 25%; presentation (slides and abstract) - 25% and theoretical test - 50%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que:
1) a exposição do programa associada à apresentação projectos passíveis de execução possibilita uma explicitação 
adequada dos conteúdos face ao público-alvo;
2) a exposição de evidência científica em conjunto com a análise de estudos de caso permitem mostrar as 
competências de um gestor do desporto quando aplicadas à gestão de organizações desportivas;
3) a exposição das questões e desafios actuais, suportada em referências de revistas internacionais, aliada à escrita 
de um ensaio “state-of-the-art” possibilita uma compreensão das linhas de investigação na área da gestão 
desportiva, bem como a realização de uma reflexão sobre as áreas que carecem de investigação adicional.
O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto as competências foram desenvolvidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course because:
1) the lecturing of the syllabus associated with the presentation of enforceable projects permits a proper explanation 
of the contents to the target public;
2) the presentation of scientific evidence in conjunction with the analysis of case studies make it possible to show 
the skills of a sports manager when applied to the management of sports organisations;
3) the presentation of current issues and challenges, supported by references to international journals plus the 
writing of a "state-of-the-art" essay enables an understanding of the lines of research in the area of sports 
management, as well as the elaboration of a reflection on the areas that require further research.
The assessment will be based on the extent to which the skills were developed.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Chelladurai, P. (1999) Human resources management in sport and recreation. Human Kinetics, Champaign.
Chiavenato,I.(1983), Introdução à teoria geral da administração, S.Paulo, McGraw-Hill.
Colaço, C.(2005), Manual de Planeamento estratégico nas organizações desportivas, FMH.
Constantino. J. (2000) Desporto, política e autarquias. Livros Horizonte, Lisboa.
Mullin, B.; Hardy, S.; Sutton, W. (2000) Sport Marketing – 2nd Edition. Human Kinetics, Champaign.
Pires, G.(2004), Manual de Planeamento e Gestão de projectos, FMH.
Pires, G; Lopes, J.P (2000) Gestão de Desporto: Novos desafios, diferentes soluções. Revista Portuguesa de 
Ciências do Desporto, 1 (1): 88-103.
Slack, T. (1997) Understanding sport organizations. Human Kinetics, Champaign.

Mapa IX - Gestão de Instalações Desportivas

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Gestão de Instalações Desportivas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Mortágua Velho da Maia Soares - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Desenvolver capacidades para expor as suas ideias, opiniões e de argumentação;
2. Desenvolver capacidades de dinamização e participação no trabalho em equipa;
3. Identificar as diferentes tipologias de instalações desportivas
4. Conhecer os aspetos físicos e funcionais das diferentes tipologias de instalações desportivas
5. Identificar as caraterísticas específicas da gestão de diferentes tipologias de instalações desportivas.
6. Definir e aplicar técnicas de gestão de instalações privilegiando abordagens centradas em técnicas de controlo, 
preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em instalações.
7. Aplicar a legislação relativa às instalações e equipamentos desportivos.
8. Conhecer, idealizar e desenvolver diferentes atividades e serviços em diferentes tipologias de instalações 
desportivas.
9. Desenvolver capacidades necessárias para a realização de um plano de gestão de uma instalação desportiva.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. To develop skills to present one's ideas, opinions and argumentation;
2. To develop skills and encourage the participation in teamwork;
3. To identify the different types of sports facilities;
4. To learn the physical and functional aspects of different types of sports facilities;
5. To identify the characteristics specific to the management of different types of sports;
6. To define and apply technique for the management of facilities focusing on approaches centred on techniques for 
the control, preparation, organisation and maintenance of materials and equipment on premises.
7. To apply the law relating to sports facilities and equipment.
8. To learn, devise and develop different activities and services in different types of sports facilities.
9. To develop the skills needed to carry out a management plan for a sports facility.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I. Gestão de Espaços, Instalações e Equipamentos Desportivos
1. Conceito e tipologias de instalações desportivas.
2. Atividades e técnicas na gestão de espaços, instalações e equipamentos
3. Enquadramento legal e regulamentos de instalações desportivas
5. Plano de gestão de instalações desportivas
4. Relatório técnico de gestão
II. Gestão de Piscinas
1. Definição e tipologias
2. Aspetos físicos e funcionais
3. Atividades e técnicas de gestão
III. Gestão de campos de jogos e pistas de atletismo
1. Definição e tipologias
2. Aspetos físicos e funcionais
3. Atividades e técnicas de gestão
IV. Gestão de Pavilhões e salas de desporto
1. Definição e tipologias
2. Aspetos físicos e funcionais
3. Atividades e técnicas de gestão
V. Gestão de Complexos Desportivos
1. Definição e tipologias
2. Aspetos físicos e funcionais
3. Atividades e técnicas de gestão
VI. Gestão de ginásios e centros de lazer
1. Definição e tipologias
2. Aspetos físicos e funcionais
3. Atividades e técnicas de gestão

6.2.1.5. Syllabus:

I. Management of sports venues, facilities and equipment
1. Concept and types of sports facilities.
2. Activities and techniques in the management of venues
3. Legal framework and regulations of sports facilities
4. Management plan for sports facilities
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5. Technical management report 
II. Pool management
1. Definition and types
2. Physical and functional aspects
3. Management activities and techniques
III. Management of playing fields and athletic tracks
1. Definition and types
2. Physical and functional aspects
3. Management activities and techniques
IV. Management of sports pavilions and sports halls
1. Definition and types
2. Physical and functional aspects
3. Management activities and techniques
V. Management of sports complexes
1. Definition and types
2. Physical and functional aspects
3. Management activities and techniques
VI. Management of gyms and leisure centres
1. Definition and types
2. Physical and functional aspects
3. Management activities and techniques

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A abordagem dos conteúdos é feita em seis partes, sendo a primeira relativa aos conteúdos gerais e nas restantes 
são desenvolvidas competências específicas de diferente tipologias de instalações desportivas. 
Na primeira parte são definidas e estudadas técnicas de gestão de instalações. Deste modo são abordados 
conceitos relacionados com diferentes áreas de preocupação dos gestores de desporto e que se relacionam com a 
gestão de instalações desportivas. Assim, procura-se dotar os alunos com conhecimentos necessários para uma 
integração desta área do conhecimento na gestão do desporto. São também abordados conteúdos relativos a 
diferentes tipos de atividades e técnicas de gestão de espaços e equipamentos.
Nas restantes partes são apresentados os diferentes aspetos físicos e funcionais, atividades e técnicas de gestão e 
um conjunto de atividades e serviços específicos de cada tipologia de instalação desportiva para se desenvolverem 
as capacidades específicas de gestão dos alunos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The contents are taught in six parts: the first part relates to general contents and the other parts address specific 
skills for different types of sports. The first part defines and studies techniques for the management of sports 
facilities. In this way, concepts related to different areas of concern for sport managers and to the management of 
sports facilities are addressed. The underlying aim is to provide students with the skills needed to integrate this area 
of knowledge in sports management. Contents on different types of activities and techniques for the management of 
venues and equipment are also covered.
The remaining parts address different physical and functional aspects, management activities and techniques and a 
set of activities and services specific to each type of sports facility in order for students to develop specific 
management skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pedagógica envolve a participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, através da 
apresentação de problemas, estudos de caso e preparação de debates em torno de assuntos definidos pelo 
professor, apresentação de trabalhos de grupo e individuais e momentos expositivos. 
Na avaliação contínua, deverão ser cumpridos os seguintes requisitos:
i) teste teórico 1 (matéria da parte I) – 25% 
ii) teste teórico 2 (matéria das restantes partes) – 25%
iii) trabalho individual – 25%
iv) trabalhos de grupo – entre cada aula – 25%
Para transitar, o aluno deverá obter uma classificação igual ou superior a 10 valores, na escala inteira de 0 a 20 
valores, resultante de classificações intermédias iguais ou superiores a 8 valores, podendo apresentar numa dessas 
classificações 6 ou 7 valores.
No caso de optar por avaliação final o aluno deverá obter uma classificação igual ou superior a 10 valores, numa 
escala de 0 a 20, na realização de um teste escrito.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology involves the participation of students in the teaching-learning process, by presenting 
problems, case studies and the preparation of debates around issues defined by the teacher, presentation of group 
and individual projects and lectures.
In the continuous assessment, the following requirements must be met:
i) Theoretical test 1 (subject matter of part I) - 25%
ii) Theoretical test 2 (subject matter of the other parts) - 25%
iii) Individual work - 25%
iv) Group work - between each class - 25%
In order to pass, students must obtain a mark of 10 or more, in a range from 0 to 20, resulting from intermediate 
marks of 8 or more, where one of these marks can be 6 or 7.
Should students opt for the final evaluation, they must obtain a mark of 10 or more, on a scale of 0 to 20, in a written 
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test.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Ao envolver a participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, através da apresentação de problemas, 
estudos de caso, na apresentação de trabalhos individuais são desenvolvidas as capacidades de exposição das 
ideias, opiniões e capacidades de argumentação.
A abordagem dos conteúdos é feita através da exposição teórica dos mesmos mas sempre complementada com 
exemplos práticos. Nos casos em que isso não é possível são utilizados artigos e notícias da comunicação social 
para estabelecer sempre ligação dos conteúdos a questões práticas. Ao longo do semestre os alunos têm de 
realizar um plano de gestão de uma instalação desportiva, onde apliquem os conhecimentos, técnicas e 
metodologias apresentadas nas aulas aplicando a metodologia de benchmarking.
Na exposição cos conteúdos, sendo privilegiada a apresentação de casos práticos, boas práticas e metodologias 
com sucesso comprovado dá-se a conhecer aos alunos as diferentes atividades e serviços em diferentes tipologias 
de instalações desportivas.
A realização de um plano de gestão como trabalho individual permite dar oportunidade aos alunos para 
desenvolverem as capacidades necessárias para a realização deste instrumento de gestão, com base em estudos 
de benchmarking e de partilha de boas práticas. Em dois momentos são feitos balanços do trabalho desenvolvido, 
com o intuito de partilhar as experiências entre os alunos, de desenvolver competências de trabalho colaborativo e 
dos alunos terem um feedback intermédio do trabalho que estão a realizar.
Nas várias componentes de avaliação exigidas aos alunos são testadas e aferidas diferentes capacidades e 
competências que se relacionam com os objetivos da unidade curricular.
i) no teste teórico 1 em que a matéria a testar corresponde à parte 1 dos conteúdos são aferidos os conhecimentos 
dos alunos relativamente às técnicas de gestão de instalações privilegiando abordagens centradas em técnicas de 
controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em instalações.
ii) no teste teórico 2 (matéria das restantes partes) são aferidos os conhecimentos dos alunos relativamente às 
caraterísticas específicas da gestão de diferentes tipologias de instalações desportivas.
iii) no trabalho individual são desenvolvidas capacidades de exposição de ideias, opiniões e de argumentação 
perante a turma, nas apresentações que são feitas dos trabalhos. Nestes momentos de avaliação é analisada a 
capacidade de sustentar as tomadas de decisão nos trabalhos realizados mas também a capacidade de apontar as 
oportunidades de melhoria dos trabalhos.
iv) nos trabalhos de grupo (entre cada aula) são desenvolvidas as capacidades de dinamização e participação no 
trabalho em equipa, assim como as capacidades de exposição de ideias, opiniões e de argumentação num grupo 
restrito de alunos.
Relativamente à participação na aula é feito um controlo de presenças em todas as aulas e registadas as 
intervenções dos alunos nas aulas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By involving students in the teaching-learning process, by presenting problems, case studies and the presentation 
of individual projects, students develop skills in presenting their ideas, opinions and argumentation.
The contents are presented through lectures but are always complemented with practical examples. Where this is 
not possible, articles and news media are used to connect the content to practical issues. Throughout the semester 
students have to set up a management plan for a sports facility, where they apply the knowledge, techniques and 
methodologies presented in class using the benchmarking methodology.
During the lectures, emphasis will be placed on the presentation of case studies, best practices and
methodologies with proven success in order to provide students with knowledge on the different activities and 
services in different types of sports facilities.
The implementation of a management plan as individual work allows student the opportunity to develop the skills 
necessary to implement this management tool, based on benchmarking studies and the sharing of best practices. 
The work developed will be reviewed at two moments in time with the aim of sharing experiences among students, 
developing collaborative skills and providing students with feedback on the work they are doing.
During the assessment the different abilities and skills of students that relate to the course objectives are tested and 
measured.
i) In theoretical test 1, the subject matter to be tested corresponds to the first part of the syllabus, where the 
knowledge of students concerning the management techniques of facilities is measured and where the emphasis is 
centered on techniques of control, preparation, organisation and maintenance of materials and equipment on 
premises.
ii) In theoretical test 2 (subject matter of the other parts), the knowledge of students on the specific characteristics 
of the management of different types of sports facilities is assessed.
iii) In the individual work, the skills developed are the presentation of ideas, opinions and arguments to the class. 
During this assessment, the ability to support decision-making in the work done and the ability to
pinpoint opportunities to improve the work are analysed.
iv) In the group work (between each class), skills to encourage participation in teamwork, as well as the ability to 
present ideas, opinions and arguments in a restricted group of students are developed.
The attendance of students in all classes and their participation in classroom activities are recorded.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Bento, J.O.; Constantino, J.M (coords.) (2012). Desporto e Municípios. Políticas, Práticas e Programas. Visão e 
Contextos. Lisboa.
Cunha, L. M. (2007). Os Espaços do Desporto. Uma Gestão para o Desenvolvimento Humano. Edições Almedina. 
Lisboa.
Soares. P. (2012). Gestão de Instalações Desportivas. Módulo 1 : Gestão de Espaços e Equipamentos Desportivos. 
APTN. Rio Maior.
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Soares. P. (2012). Gestão de Instalações Desportivas. Módulo 2 : Gestão de Piscinas. APTN. Rio Maior.
Soares. P. (2012). Gestão de Programas e Projetos do Desporto – Módulo 1 : Planeamento de Programas e Projetos 
do Desporto. APTN. Rio Maior.
Soares. P. (2012). Gestão de Programas e Projetos do Desporto – Módulo 5 : Documentação Administrativa. APTN. 
Rio Maior.
Soares. P.; Serôdio-Fernandes; Machado-Santos, C. (2007). MEDE: Modelo da Excelência no Desporto. Gestão da 
Qualidade e da Excelência na Gestão do Desporto. APOGESD. Gaia.

Mapa IX - Marketing do Desporto

6.2.1.1. Unidade curricular:
Marketing do Desporto

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Mortágua Velho da Maia Soares - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Demonstrar a capacidade de expor as suas ideias, opiniões e argumentação;
2. Competência na dinamização e participação no trabalho em equipa;
3. Identificar os aspetos únicos do Marketing do Desporto; 
4. Compreender e saber aplicar a pesquisa em marketing do desporto;
5. Compreender os fundamentos de um sistema de informação de marketing do desporto;
6. Identificar as caraterísticas específicas do comportamento do consumidor no desporto;
7. Saber gerir o produto de desporto;
8. Compreender e saber aplicar os fundamentos da gestão de vendas em desporto;
9. Identificar os aspetos fundamentais e saber desenvolver a gestão da comunicação em desporto;
10. Saber desenvolver o planeamento e operacionalização da publicidade em desporto;
11. Compreender e aplicar os princípios do patrocínio no desporto;
12. Identificar as diferentes aplicações do comércio eletrónico e o funcionamento do e-marketing no desporto;
13. Compreender o funcionamento do marketing internacional em desporto;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To demonstrate the ability to present their ideas, opinions and arguments;
2. To be able to boost and participate in teamwork;
3. To identify the unique aspects of sports marketing;
4. To understand and know how to apply research in sports marketing;
5. To understand the basics of a sports marketing information system;
6. To identify the specific characteristics of consumer behaviour in sport;
7. To know how to manage the sports product;
8. To understand and know how to apply the fundamentals of sales management in sport;
9. To identify the key aspects and learn how to develop communication management in sport;
10. To learn to develop the planning and operation of advertising in sport;
11. To understand and apply the principles of sponsorship in sport;
12. To identify the different applications of e-commerce and the operation of e-marketing in sport;
13. To understand the functioning of international marketing in sport.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos seguem a seguinte estrutura:
1. Revisão dos conceitos fundamentais do marketing e a sua aplicação no setor do desporto
2. A indústria e os mercados do desporto
3. A importância de um Marketing do Desporto
4. A pesquisa em marketing do desporto
5. A construção de um sistema de informação de marketing
6. O comportamento do consumidor no desporto
7. A gestão do produto desporto
8. A gestão de vendas no desporto
9. A importância da logística nos diversos domínios do desporto
10. A gestão da comunicação nas organizações desportivas
11. O planeamento e a operacionalização da publicidade no desporto
12. A gestão do patrocínio no desporto
13. O marketing do retalho especializado em desporto
14. Desporto e comércio electrónico
15. O marketing internacional do desporto
16. A gestão de marketing das empresas de desporto
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17. O e-marketing

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus has the following structure:
1. Review of the basic concepts of marketing and their application in the sports sector
2. The sports industry and markets 
3. The importance of sports marketing
4. Research in sports marketing
5. The construction of a marketing information system 
6. Consumer behaviour in sport
7. Management of the sports product
8. Sales management in sport
9. The importance of logistics in the various fields of sport
10. Communication management in sports organisations
11. The planning and operation of advertising in sport
12. The management of sponsorship in sport
13. Specialised retail marketing in sports
14. Sports and e-commerce
15. The international marketing of sport
16. The marketing management of sports companies
17. E-marketing

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A abordagem dos conteúdos é feita em dezassete grandes temas, a partir dos quais é feita uma análise concetual, 
prática e de aplicação na realidade de organizações e empresas da área do desporto, no sentido dos alunos 
adquirirem conhecimentos e desenvolverem capacidades de gestão de marketing para aplicar em qualquer tipologia 
de organização da área do desporto.
Ao longo do estudo dos temas são transmitidas informações que permitem ao alunos identificar os aspetos 
específicos da indústria do desporto, as especificidades das organizações desportivas e os aspetos únicos do 
marketing do desporto. Este, um dos primeiros temas a abordar, é recorrentemente recuperado nos restantes 
temas, no sentido dos alunos perceberem as adaptações e as condicionantes e caraterísticas que levam à 
existência do marketing do desporto e às quais têm de prestar atenção para exercerem adequadamente as suas 
funções.
Existe, pois, uma identificação próxima entre os objetivos e os conteúdos, mesmo na sua redação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is broken down into seventeen major themes which will be analysed from a conceptual and practical 
point of view and then applied to the reality of sports companies and organisations. In the way students will acquire 
knowledge and develop marketing management skills to be applied in any type of sports organisation.
Throughout the study of the themes, students will be provided with information which will allow them to identify 
specific aspects of the sports industry, the specificities of sport organisations and the unique aspects of the sports 
marketing. This theme will be constantly looked at throughout the course in order for students to understand the 
adjustments and the constraints and characteristics that lead to the existence of sports marketing and to which they 
have to pay attention in order to carry out their duties properly.
There is therefore a close identification between the objectives and content, even in the way in which they are 
worded.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pedagógica envolve a participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, através da 
apresentação de problemas, estudos de caso e preparação de debates em torno de assuntos definidos pelo 
professor, apresentação de trabalhos de grupo e individuais e momentos expositivos. 
Na avaliação contínua, deverão ser cumpridos os seguintes requisitos:
i) teste teórico 1 (primeira metade dos conteúdos) – 25% 
ii) teste teórico 2 (segunda metade dos conteúdos) – 25%
iii) trabalho individual – 25%
iv) trabalhos de grupo – entre cada aula – 25%
Para transitar, o aluno deverá obter uma classificação igual ou superior a 10 valores, na escala inteira de 0 a 20 
valores, resultante de classificações intermédias iguais ou superiores a 8 valores, podendo apresentar numa dessas 
classificações 6 ou 7 valores.
No caso de optar por avaliação final o aluno deverá obter uma classificação igual ou superior a 10 valores, numa 
escala de 0 a 20, na realização de um teste escrito sobre a matéria.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology involves the participation of students in the teaching-learning process, by presenting 
problems, case studies and the preparation of debates around issues defined by the teacher, presentation of group 
and individual projects and lectures.
In the continuous assessment, the following requirements must be met:
i) Theoretical test 1 (first half of the syllabus) - 25%
ii) Theoretical test 2 (second half of the syllabus) - 25%
iii) Individual work - 25%
iv) Group work - between each class - 25%
In order to pass, students must obtain a mark of 10 or more, in a range from 0 to 20, resulting from intermediate 
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marks of 8 or more, where one of these marks can be 6 or 7.
Should students opt for the final evaluation, they must obtain a mark of 10 or more, on a scale of 0 to 20, in a written 
test.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Ao envolver a participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, através da apresentação de problemas, 
estudos de caso, na apresentação de trabalhos individuais são desenvolvidas as capacidades de exposição das 
ideias, opiniões e capacidades de argumentação.
A abordagem dos conteúdos é feita através da exposição teórica dos mesmos mas sempre complementada com 
exemplos práticos. A análise de conteúdo de diferentes sites e de documentos vários permite estabelecer sempre 
ligação dos conteúdos a opções práticas. São também apresentados exemplos de boas práticas na área do 
marketing desportivo (de instalações desportivas, de serviços desportivos, de marcas, de produtos e de formas de 
comunicação). Ao longo do semestre, os alunos têm de realizar um trabalho de acompanhamento da dinâmica de 
uma determinada organização ou empresa de desporto, onde apliquem os conhecimentos, técnicas e metodologias 
apresentadas nas aulas e com base na pesquisa que fazem de boas práticas e exemplos de sucesso, aplicando a 
metodologia de benchmarking.
Na exposição dos conteúdos dá-se a conhecer a todos alunos as diferentes metodologias aplicadas por diferentes 
empresas e organizações da área do desporto, permitindo criar uma base de trabalho para que os estes tenham 
capacidade para desenvolver essas metodologias no exercício das suas atividades profissionais.
A realização do trabalho de acompanhamento da dinâmica e forma de comunicação de uma organização ou 
empresa desportiva como trabalho individual permite dar oportunidade aos alunos para desenvolverem as 
capacidades necessárias para a implementação de diferentes metodologias e opções de marketing, com base em 
estudos de benchmarking e de partilha de boas práticas.
Nas várias componentes de avaliação exigidas aos alunos são testadas e aferidas diferentes capacidades e 
competências que se relacionam com os objetivos da unidade curricular.
Nos testes teóricos são aferidos os conhecimentos dos alunos relativamente às técnicas e metodologias aplicadas 
na área da gestão do marketing, privilegiando abordagens centradas em técnicas análise, exploração e indicação de 
exemplos e práticas mas também de preparação, organização e balanço de estratégias de gestão de marketing.
No trabalho individual são desenvolvidas capacidades de exposição de ideias, opiniões e de argumentação perante 
a turma. Nestes momentos de avaliação é analisada a capacidade de sustentar as tomadas de decisão nos trabalhos 
realizados mas também a capacidade de apontar as oportunidades de melhoria dos trabalhos, através da análise da 
realização das análises SWOT, por exemplo.
Nos trabalhos de grupo são desenvolvidas as capacidades de dinamização e participação no trabalho em equipa, 
assim como as capacidades de exposição de ideias, opiniões e de argumentação num grupo restrito de alunos.
Relativamente à participação na aula é feito um controlo de presenças em todas as aulas e registadas as 
intervenções dos alunos nas aulas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By involving students in the teaching-learning process, by presenting problems, case studies and the presentation 
of individual projects, students develop skills in presenting their ideas, opinions and argumentation.
The contents are presented through lectures but are always complemented with practical examples. The analysis of 
the content of different sites and a variety of documents will enable students to connect the content to practical 
issues. Examples of good practice in the area of sports marketing (sports facilities, sports services, brands, 
products and forms of communication) will also be presented. Throughout the semester students have to monitor 
the dynamics of a specific sports organisation or company, where they apply the knowledge, techniques and 
methodologies presented in class using the benchmarking methodology.
During the lectures all students will come into contact with the different methodologies applied by different 
companies and organisations in the sports area, enabling them to create a working basis to provide them with the 
capacity to develop these methodologies in the exercise of their professional activities.
The work of monitoring the dynamics and form of communication of an sports organisation or company as 
individual work gives students the opportunity to develop the skills necessary to implement different marketing 
methodologies and options, based on benchmarking studies and the sharing of best practices.
During the assessment the different abilities and skills of students that relate to the course objectives are tested and 
measured.
In the theoretical tests, the knowledge of students on the techniques and methodologies applied to marketing 
management will be assessed. Here the emphasis will be on techniques for the analysis, exploration and indication 
of examples and practices and also for the preparation, organisation and reviewing of marketing management 
strategies.
In the individual work, the skills developed are the presentation of ideas, opinions and arguments to the class. 
During this assessment, the ability to support decision-making in the work done and the ability to pinpoint 
opportunities to improve the work are analysed, through a SWOT analysis, for example.
In the group work, skills to encourage participation in teamwork, as well as the ability to present ideas, opinions and 
arguments in a restricted group of students are developed.
The attendance of students in all classes and their participation in classroom activities are recorded.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Desbordes, M.; Ohl, F.; Tribou, G. (2004). Marketing du Sport. Ed. Económica. Paris.
Marques, A. (2012). Marketing Relacional.Como transformer a fidelização de clientes numa vantagem competitiva. 
Edições Sílabo. Lisboa.
Mullin, B. J.;Hardy, S.; Sutton, W.A. (2004). Marketing Esportivo. Bookman. Porto Alegre.
Schwarz, E., Hunter, J. (2008) Advanced theory and practice in sport marketing. Elsevier, Ltd.
Shilbury, D., Westerbeek, H., Quick, S. and Funk, D. (2009) Strategic Sport Marketing, 3ª Edition. Allen&Unwin.
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Smith, A. (2008) Introduction to Sport Marketing. Elsevier Ltd..
Sousa, G. (2001). “Políticas de marketing e sponsoring no âmbito de um projecto educativo-desportivo escolar” in 
Da Educação Física ao Alto Rendimento, Ed. O Desporto Madeira.
Wann, D., Grieve, F., Zapalac, R. and Pease, D. (2008) Motivational profiles of sport fans of different sports. Sport 
Marketing Quarterly, 17, pp. 6-19

Mapa IX - Análise de Investimentos

6.2.1.1. Unidade curricular:

Análise de Investimentos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo Vergueiro Fernandes Costa - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objectivo dar a conhecer aos alunos os principais métodos de análise 
económico-financeira de um projecto de investimento. Pretende-se que os alunos compreendam os diversos 
passos necessários à elaboração de um projecto de investimento, enfatizando o necessário enquadramento entre 
este e a estratégia global da organização em que se enquadra, e que conheçam, avaliem de forma crítica e sejam 
capazes de aplicar diferentes métodos e técnicas de análise de investimentos. No final da Unidade Curricular, os 
alunos deverão saber realizar uma análise de viabilidade económico-financeira de um projecto de investimento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this curricular unit is to acquaint students with the main methods of economic and financial analysis of 
an investment project. It is intended that students understand the various steps necessary for the preparation of an 
investment project, emphasising the necessary framework between this and the overall organisational strategy 
under which it falls. They must also know, critically evaluate and be able to apply different methods and techniques 
of investment analysis. At the end of the curricular, students should be able to perform an analysis on the economic 
and financial feasibility of an investment project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
1.1. Conceitos Básicos
1.2. Tipos de Investimento
1.3 – Metodologia de análise de um investimento
1.4. A análise de investimentos e a estratégia organizacional
2. Parâmetros da Análise de Investimentos
2.1. Mercado, Tecnologia, Dimensão e Localização
2.2. Plano de Investimento, de Financiamento e de Exploração
2.3. Outros parâmetros Complementares
3. A Avaliação do Projecto de Investimento
3.1. Critérios de Avaliação Contabilísticos
3.2. Critérios Baseados nos Cashflows
3.3. Outros Critérios 
4. Selecção de Projectos Alternativos
5. Incorporação da Incerteza na Avaliação do Projecto
5.1. Análise de Sensibilidade e Análise de Cenários.
5.2. Árvores de Decisão.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction
1.1. Basics concepts
1.2. Types of investment 
1.3 Methodology of an investment
1.4. investment analysis and corporate strategy
2. Parameters of investment analysis
2.1. Market, technology, size and location
2.2. Investment, financing and operation plan
2.3. Other complementary parameters 
3. Evaluation of Investment Projects
3.1. Accounting evaluation criteria
3.2. Criteria based on cashflows
3.3. Other criteria
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4. Selection of alternative projects
5. Incorporating uncertainty in project evaluation
5.1. Sensitivity analysis and scenario analysis
5.2. Decision trees

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os dois primeiros capítulos do programa abordam conceitos introdutórios da análise de investimentos, explicando 
os passos de construção de um projecto de investimento, reforçando a relevância do enquadramento entre a 
decisão de investimento e a estratégia da organização, e expondo os parâmetros mais importantes na construção 
de um projecto de investimento. Os capítulos seguintes do programa evidenciam as características dos diferentes 
métodos e técnicas de análise de investimentos, que serão amplamente exemplificados e aplicados através da 
resolução de casos práticos. Desta forma, o aluno adquirirá gradualmente as competências necessárias à 
elaboração de uma análise de viabilidade económico-financeira de um projecto de investimento, atingindo-se assim 
integralmente os objectivos da unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first two chapters of the syllabus address introductory concepts of investment analysis, explaining the steps of 
creating an investment project, reinforcing the relevance of the framework between the investment decision and the 
strategy of the organisation, and presenting the most important parameters in the construction of a investment 
project. The chapters that follow show the characteristics of different methods and techniques of investment 
analysis, which will be widely applied and exemplified by solving practical cases. In this way, students gradually 
acquire the skills necessary to prepare an economic and financial feasibility analysis of an investment project, fully 
meeting the objectives of the curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A unidade curricular é leccionada através da realização de aulas teórico-práticas. Nestas aulas, o docente expõe 
oralmente os diferentes temas com o apoio do powerpoint, e orienta os alunos na resolução de casos práticos 
relacionados com cada tema apresentado. Os alunos serão incentivados a participar no debate teórico decorrente 
da exposição do professor e a analisar, discutir e resolver em aula os casos práticos propostos.
Nas horas não lectivas, os alunos deverão preparar e acompanhar as matérias através da investigação e da 
resolução de exercícios.
A avaliação inclui a realização de duas provas escritas (com ponderação de 50% cada). Em alternativa, os alunos 
podem realizar um exame final na época normal e/ou de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The curricular unit is taught by conducting theoretical and practical classes. In these classes, the teacher orally 
presents the different topics using PowerPoint and guides students in solving practical cases related to each topic 
presented. Students will be encouraged to participate in the theoretical debate arising from the lecture and to 
analyse, discuss and solve the case studies proposed in class.
During non-school hours, students should prepare and monitor the subject matter through research and problem-
solving.
The assessment includes two written tests (each with a weight of 50%). Alternatively, students may take an exam at 
the end of normal and/or alternative period.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Definiu-se como objectivo central da Unidade Curricular proporcionar aos estudantes um conjunto de 
conhecimentos e metodologias que lhes permitam realizar uma análise de viabilidade económico-financeira de um 
projecto de investimento.
Este objectivo pressupõe inevitavelmente um compromisso entre a transmissão de conhecimentos teóricos sólidos 
e a sua aplicação na prática. É para assegurar que este equilíbrio é conseguido que se propõe a metodologia de 
ensino que suportará esta Unidade Curricular: procurando acima de tudo equilibrar a lógica expositiva mista, de 
apresentação e discussão de conceitos teóricos e teórico-práticos, com a lógica aplicada de resolução de 
exercícios e casos de estudo. Procurar-se-á assim reflectir o mais possível na metodologia de ensino essa relação 
entre teoria e prática, que está inerente aos conceitos a explorar na Unidade Curricular, e que se considera 
fundamental que os estudantes assimilem

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The main objective of this curricular unit is to provide students with a set of skills and methodologies that enable 
them to perform an economic and financial feasibility analysis of an investment project.
This inevitably implies a compromise between the transmission of sound theoretical knowledge and their 
application in practice. It is to ensure that this balance is achieved that the teaching methodology that will support 
this curricular unit is proposed: above all a balance is sought in the mixed lecturing logic of presentation and 
discussion of theoretical and practical concepts, with the logic applied of solving exercises and case studies. 
Search will reflect as well as possible in teaching methodology that relationship between theory and practice, which 
is to explore the concepts inherent in the Course, and it is considered essential that students assimilate.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barros, H., Análise de Projectos de Investimentos, 2008, Edições Sílabo
Barros, C., Avaliação Financeira de Projectos de Investimento, 2007, Escolar Editora
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Bodie, Z. e Merton, R., Finance, 2011, Pearson 
Brealey, R., Myers, S. e Allen, F., Princípios de Finanças Empresariais, 2008, McGraw Hill
Damodaran, A., Investment Valuation, 2012, John Wiley & Sons 
Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, 2009, John Wiley & Sons
Jones, C. P., Investments Analysis and Management, 2007, John Wiley & Sons
Marques, A., Concepção e Análise de Projectos de Investimento, 2007, Ed. Sílabo
Menezes, H. C., Princípios de Gestão Financeira, 2005, Editorial Presença
Ross, Westerfield e Jaffe, Corporate Finance, 2010, McGraw-Hill
Soares, I; Moreira, J.; Pinho, C.; Couto, J., Decisões de Investimento. Análise Financeira de Projectos, 2008, Edições 
Sílabo
Soares, J. O., Fernandes, A., Março, A. e Marques, J. P., Avaliação de Projectos de Investimento na Óptica 
Empresarial, 2007, Ed. Sílabo

Mapa IX - Análise Económica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Económica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sandra Maria Fevereiro Marnoto - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Análise Económica tem como objectivo familiarizar os alunos com um conjunto de conceitos 
básicos e formas de raciocínio, que caracterizam a ciência económica, e, em particular, com a forma como esta 
pode ser utilizada nas decisões empresariais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The discipline of economic analysis aims to familiarise students with a set of basic concepts and ways of thinking 
that characterise economics and, in particular, with the way in which it can be used in business decisions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
INTRODUÇÃO
Economia Normativa e Economia Positiva
A Metodologia da Economia
Os Problemas Básicos da Organização Económica
A MACROECONOMIA
Introdução
População, Emprego e Desemprego 
Preços e Inflação 
Balança de Pagamentos 
Ciclos Económicos 
A Medição do Produto 
O Consumo, Investimento e Poupança 
A MICROECONOMIA
O Modelo da Oferta e da Procura
O Conceito de Elasticidade
A Função Utilidade

6.2.1.5. Syllabus:
INTRODUCTION
Normative Economics and Positive Economics
The Methodology of Economics
The Basic Problems of Economic Organisation
MACROECONOMICS
Introduction
Population, employment and unemployment
Prices and inflation 
Balance of payments 
Economic cycles
Measuring the Product
Consumption, investment and savings
MICROECONOMICS
The model of supply and demand
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The concept of elasticity
The utility function

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O capítulo de introdução tem como objectivo familiarizar os alunos relativamente aos conceitos básicos e formas de 
raciocínio que caracterizam a ciência económica. Os pontos seguintes do programa visam a aprofundamento do 
domínio desses conceitos, quer na área da Macroeconomia, quer na da Microeconomia, procurando demonstrar 
como os fenómenos económicos afectam as decisões empresariais, e de que forma os modelos e o raciocínio 
económico podem ser utilizados na tomada de decisão.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The introductory chapter aims to familiarise students with the basic concepts and ways of thinking that characterise 
economics. The following points of the curricular unit aim to deepening the mastery of these concepts, in both the 
macroeconomics and microeconomics areas, seeking to demonstrate how economic phenomena affect business 
decisions and how economic models and reasoning can be used in decision- making.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é leccionada através da realização de aulas teórico-práticas. Nestas aulas, o docente expõe os 
diferentes temas com o apoio do powerpoint. Os alunos deverão participar no debate que se segue à exposição do 
professor. Os alunos deverão ainda preparar, apresentar e discutir trabalhos de investigação e/ou baseados em 
situações reais. 
Avaliação Contínua: constituída por um momento de avaliação escrita individual (50%) e um trabalho de grupo com 
defesa oral individual obrigatória (50%). A nota será calculada através de uma média ponderada de acordo com as 
percentagens referidas, isto é, 50% + 50%.
Avaliação Final: classificação do teste final individual obtida na época normal ou de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is taught by conducting theoretical and practical classes. In these classes, the teacher presents the 
various topics using PowerPoint. Students are expected to participate in the debate following the presentation. 
Students must also prepare, present and discuss research work based on real situations.
Continuous assessment: consisting of an individual written assessment (50%) and a work group project that must 
be presented and defended individually and orally (50%). The mark will be calculated through a weighted average 
according to the percentages referred to, i.e. 50% + 50%.
Final assessment: mark of the final individual test obtained during the normal or alternative exam period.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A participação dos alunos no debate da aula - no seguimento da investigação que realizam, dos trabalhos que 
elaboram e da exposição teórica do docente, contribui para que estes compreendam os conceitos e formas de 
raciocínio que caracterizam a ciência económica e a forma como estes influenciam as decisões empresariais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The participation of students in class discussion - following their research, the work drawn up by them and the 
lectures by the teacher all serve to help them understand the concepts and forms of reasoning that characterise 
economics and the manner in which they influence business decisions.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Besanko D. e Ronald Braeutigam (2011) “Microeconomics”, 4ª edição, John Wiley & Sons, Inc.
Burda, Michael, e Charles Wyplosz (2011): “Macroeconomia - uma Visão Europeia”, Verlag Dashöfer Portugal.
Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer e Richard Startz (2008): “Macroeconomics”, 10th Edition, McGraw-Hill Higher 
Education.
Frank, Robert e Ben Bernanke (2003), Princípios de Economia, Lisboa: McGraw-Hill Portugal.
Gordon, Robert J. (2012): “Macroeconomics”, 12th Edition, International Version, Pearson.
Mankiw, Gregory e Mark P. Taylor (2011); Microeconomics, 2ª edição, Cengage
Mata, José (2012), Economia da Empresa, 7º Edição, Fundação Calouste Gulbenkian
Samuelson, Paul A. e William D. Nordhaus (2009), Economia, 19ª Edição, Lisboa: McGraw-Hill.
Teixeira, Aurora C., Sandra Silva, Ana P. Ribeiro e Vítor Carvalho (2012): Fundamentos Microeconómicos da 
Macroeconomia – exercícios resolvidos e propostos, 2ª Edição, Vida Económica

Mapa IX - Organização da Emergência

6.2.1.1. Unidade curricular:
Organização da Emergência

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Tiago André Rodrigues Vilas Boas - 48 horas
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos de aprendizagem são: dotar os alunos de competências instrumentais tais como resolução de 
problemas; tomada de decisão; capacidade de organização e planeamento. 
Dotar ainda de competências sistémicas tais como capacidade de aplicação prática de conhecimentos teóricos 
adquiridos; liderança; entre outros.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The learning outcomes are to provide students with instrumental skills such as problem-solving, decision-making, 
planning and organisational skills.
To provide further systemic skills such as the ability to put theoretical knowledge into practice, leadership, among 
others.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos da disciplina centram-se no enquadramento legal da higiene e segurança (safety e 
security) no desporto, no plano de emergência interno e na sua implementação.
Fazem parte ainda dos conteúdos programáticos, a segurança em equipamentos desportivos e a segurança em 
eventos desportivos.

6.2.1.5. Syllabus:

The syllabus is focused on the legal framework of hygiene and safety (safety and security) in sport, on the internal 
emergency plan and on its implementation.
Safety in sports equipment and security at sports events are also part of the syllabus.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Através dos conteúdos programáticos leccionados os alunos obtêm conhecimentos básicos para prevenirem, 
prepararem e fazerem face a uma situação de emergência.
São capazes também de conhecer as principais características das instalações desportivas que afectam a higiene e 
a segurança, assim como quais os equipamentos que estão relacionados com aspectos da higiene e segurança 
numa instalação/evento desportivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Through the syllabus taught, students acquire basic knowledge to prevent, prepare and deal with an emergency 
situation.
They will also be able to recognise the main features of the sports facilities that affect hygiene and safety, as well as 
which equipment is related to aspects of hygiene and security at a sports facility/event.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretende-se que as sessões sejam totalmente orientadas para os alunos participantes, de forma prática e 
interactiva. A metodologia é predominantemente activa, recorrendo às seguintes técnicas: estudos de caso, 
brainstorming, trabalhos de grupo, debate e visitas de estudo.
A avaliação é centrada na realização de dois momento de avaliação prática e um momento de avaliação teórica para 
avaliar os conhecimentos adquiridos. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The sessions are intended to be completely geared towards students participating in a practical and interactive 
manner. The methodology is predominantly active, using the following techniques: case studies, brainstorming, 
group work, debate and study visits.
The assessment is focused on two practical tests and a theoretical test to assess the knowledge acquired.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os alunos através da realização dos momentos práticos de avaliação são capazes de melhorar a resolução de 
problemas, a tomada de decisão a capacidade de organização e planeamento.
Através da adopção deste método são capazes de trabalho em equipa; desenvolver habilidades para trabalhar em 
equipas multidisciplinares, assim como melhorar a sua comunicação com especialistas de outras áreas.
Através da realização do momento de avaliação teórico, estes desenvolvem a capacidade de aplicação prática dos 
conhecimentos adquiridos e a capacidade de aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Through practical assessments, students are able to improve their skills in problem-solving, decision-making, 
organisation and planning.
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By adopting this method they are able to work in a team, develop skills to work in multidisciplinary teams, as well as 
improve their communication with experts from other fields. Through theoretical assessment, they are able to 
develop the ability to put into practice the knowledge acquired and learning ability.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Decreto Regulamentar n.º 10/2001 de 7 de Junho – Diário da Republica N.º 132 — I SÉRIE-B. Ministério da Juventude 
e Desporto.
Decreto Regulamentar n.º 34/95 de 16 de Dezembro - Diário da Republica N.º 289 - SÉRIE I-B – Presidência do 
Conselho de Ministros.

Decreto-Lei nº220/2008 de 12 de Novembro - Diário da República, 1.ª série – Ministério da Administração Interna.
Recomendações técnicas e requisitos para a construção ou modernização de estádios de futbol. UEFA – 2002.
Requisitos para a construção de pavilhões desportivos para competições de acto nível. FIBA 2003.

Mapa IX - Organização e Gestão da Prevenção

6.2.1.1. Unidade curricular:
Organização e Gestão da Prevenção

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Tiago André Rodrigues Vilas Boas - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos de aprendizagem são: dotar os alunos de competências instrumentais tais como resolução de 
problemas; tomada de decisão; capacidade de organização e planeamento. 
Dotar ainda de competências sistémicas tais como capacidade de aplicação prática de conhecimentos teóricos 
adquiridos; liderança; entre outros.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The learning outcomes are to provide students with instrumental skills such as problem-solving, decision-making, 
planning and organisational skills.
To provide further systemic skills such as the ability to put theoretical knowledge into practice, leadership, among 
others.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os conteúdos programáticos da disciplina centram-se no enquadramento legal da higiene e segurança (safety) no 
desporto, na identificação, interpretação e aplicação da legislação geral e especifica em vigor na área da segurança, 
higiene e saúde no trabalho (SHST). 
Fazem parte ainda dos conteúdos programáticos, a adopção de metodologias de organização, execução e 
monitorização da actividade de SHST, assim como a aplicação de metodologias de identificação de perigos e 
avaliação de riscos nas instalações desportivas.

6.2.1.5. Syllabus:

The syllabus is focused on the legal framework of health and safety in sport, on the identification, interpretation and 
application of the general and specific law in force in the area of safety, hygiene and health (OHS).
The syllabus also includes the adoption of organisational methodologies, implementation and monitoring of the 
OHS activity, as well as the application of methodologies for hazard identification and risk assessment in sports 
facilities.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Através dos conteúdos programáticos leccionados os alunos obtêm conhecimentos básicos para prevenirem, 
prepararem e fazerem face a uma situação de emergência.
São capazes também de conhecer as principais obrigações que afectam a higiene e a segurança no trabalho.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Through the syllabus taught, students acquire basic knowledge to prevent, prepare for and deal with an emergency 
situation.
They will also be able to identify the main obligations that affect health and safety at work.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Pretende-se que as sessões sejam totalmente orientadas para os alunos participantes, de forma prática e 
interactiva. A metodologia é predominantemente activa, recorrendo às seguintes técnicas: estudos de caso, 
brainstorming, trabalhos de grupo, debate e visitas de estudo.
A avaliação é centrada na realização de dois momento de avaliação prática e um momento de avaliação teórica para 
avaliar os conhecimentos adquiridos. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The sessions are intended to be completely geared towards students participating in a practical and interactive 
manner. The methodology is predominantly active, using the following techniques: case studies, brainstorming, 
group work, debate and study visits.
The assessment is focused on two practical tests and a theoretical test to assess the knowledge acquired.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os alunos através da realização dos momentos práticos de avaliação são capazes de melhorar a resolução de 
problemas, a tomada de decisão a capacidade de organização e planeamento.
Através da adopção deste método são capazes de trabalho em equipa; desenvolver habilidades para trabalhar em 
equipas multidisciplinares, assim como melhorar a sua comunicação com especialistas de outras áreas.
Através da realização do momento de avaliação teórico, estes desenvolvem a capacidade de aplicação prática dos 
conhecimentos adquiridos e a capacidade de aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through practical assessments, students are able to improve their skills in problem-solving, decision-making, 
organisation and planning.
By adopting this method they are able to work in a team, develop skills to work in multidisciplinary teams, as well as 
improve their communication with experts from other fields. Through theoretical assessment, they are able to 
develop the ability to put into practice the knowledge acquired and learning ability.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Associação Empresarial de Portugal, (2004), “Manual de formação: Higiene e Segurança no Trabalho”, AEP
Cabral, F. (2011). Segurança e saúde do trabalho. Lisboa: Verlag Dashofer
Castillo, J. & Villena, J. (2005). Ergonomia: conceitos e métodos. Dinalivro.
Miguel, A. (2000). Manual de Higiene e Segurança do trabalho, Lisboa: Porto Editora.

Mapa IX - Estágio

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gastão Fernando Silva Sousa - 32 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Alberto Rocha Resende - 32 horas
Henrique Pinhão Martins - 32 horas
Isilda Maria Tavares Dias - 32 horas
Tiago André Rodrigues Vilas Boas - 32 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carlos Alberto Rocha Resende - 32 hours
Henrique Pinhão Martins - 32 hours
Isilda Maria Tavares Dias - 32 hours
Tiago André Rodrigues Vilas Boas - 32 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aplicação, em contexto profissional, de conhecimentos e competências desenvolvidas ao longo do Curso de 
Licenciatura, através da prática profissional em estágio. A Unidade Curricular pretende promover competências 
transversais através do desempenho de atividades de gestão desportiva em ambiente profissional e através de 
objectivos de comunicação escrita e oral associada à apresentação de resultados. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Application of knowledge and skills developed during the study cycle in a professional environment in the context 
of internship. The curricular unit's aim is also to encourage the exibit of transversal skills in professional context 
and also skills in written and oral communication. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

De modo a corresponder aos objectivos enunciados, o programa terá que se adaptar aos projectos/estágios 
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desenvolvidos por cada estudante.
No início do estágio será definido um plano de trabalho, bem como um cronograma que vai sendo cumprido ao 
longo da unidade curricular e ajustado, caso seja necessário, às condicionantes surgidas no contexto real em que o 
estágio se desenvolve.

6.2.1.5. Syllabus:
In order to meet the goals, the program will have to adapt to projects / internship developed by each student.
At the beginning of the internship it will be set a work plan and schedule that as to be completed along the curricular 
unit and adjusted if necessary to the constraints encountered in the actual context in which the internship unfolds.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos vão ser seleccionados tendo em vista as caraterísticas dos projectos de estágio de cada aluno e no 
sentido de desenvolver o conjunto de competências e objectivos definidos para a unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents will be selected taking into account the characteristics of the internship project of each student and in 
order to develop the skills and goals set for this curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Orientação individual do aluno no local de estágio.
Discussão/debate, com os estudantes sobre as problemáticas inerentes a cada projecto de estágio e respectiva 
orientação bibliográfica e metodológica.
A avaliação consiste na apresentação um relatório de estágio perante um Júri constituído pelo Supervisor de 
Estágio e pelo Orientador ou outro Docente convidado.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Guidance on the individual student's internship.
Discussion / debate with students about the problems inherent in each internship project and their orientation at the 
methodological and scientific literature level.
The final report is to be presented to a jury composed by the Internship Supervisor and by the Internship Facilitator 
or an invited Professor.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os objectivos propostos para a unidade curricular obrigam a um acompanhamento personalizado dos estudantes 
de licenciatura, pelo que serão realizadas sessões individuais e de grupo, promovendo assim o sucesso na 
preparação dos Relatórios de Estágio.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The proposed goals to this curricular unit require a personal guidance of students, to be held at the individual and 
group level sessions, promoting the successful preparation of the internship reports.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A ser definida em função das características dos estágios.
To be determined depending on the characteristics of internships.

Mapa IX - Psicologia das Atividades Físicas

6.2.1.1. Unidade curricular:

Psicologia das Atividades Físicas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Mesquita de Araújo Ferreira Duarte - 48 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver conhecimentos no domínio da Psicologia aplicada ao Desporto e sensibilizar os alunos para a 
importância dos factores psicológicos associados ao Desporto.
Conhecer os princípios e factores intervenientes no processo de socialização.
Adquirir conhecimentos, bem fundamentados, sobre os elementos e processos de comunicação, tomada de 
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decisão, ansiedade e suas repercussões no rendimento em contextos de realização.
Estes objectivos concorrem para o exercício das seguintes competências:
- Capacidade de identificar os factores que influenciam a socialização no contexto do desporto e desenvolver 
estratégias de actuação de uma forma autónoma que visem a melhoria da competitividade das organizações 
desportivas.
- Promover, nos consumidores de desporto, comportamentos favoráveis aos objectivos da organização em que se 
inserem.
- Seleccionar de forma, adequada e devidamente fundamentada, as metodologias e técnicas psicológicas 
específicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop expertise in the field of psychology applied to sport and to raise the awareness of students to the 
importance of psychological factors associated with the sport.
To get to know the principles and factors involved in the socialisation process.
To acquire well-founded knowledge on the elements and processes of communication, decision-making, anxiety and 
its effects on performance in achievement contexts.
These objectives contribute to the exercise of the following skills:
- Ability to identify the factors that influence socialisation in a sports context and to develop strategies to act 
autonomously aimed at improving the competitiveness of sports organisations.
- To encourage in sports consumers behaviours that are in keeping with the objectives of the organisation to which 
they belong.
- To select specific psychological methodologies and techniques in an appropriate and duly substantiated manner.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A Psicologia das Actividades Físicas 
1.1. A Psicologia das Actividades Físicas e a Psicologia do Desporto
1.2. Génese e evolução da Psicologia do Desporto.
1.3. Organização da Psicologia do Desporto a nível Nacional e Internacional
1.4. A Psicologia do Desporto e o Gestor do Desporto
2. Socialização Desportiva
2.1. O processo de socialização
2.3. A Socialização para o Desporto e pelo Desporto
2.4. Facilitação Social no contexto das Actividades Físicas 
2.5. Implicações para a prática.
3. Motivação para as Actividades Físicas: conceitos e aplicações.
3.1.Conceito Motivação
3.2.Teorias da Motivação explicativas do envolvimento e do abandono das Actividades Físicas
3.3. Análise dos factores determinantes da adesão, manutenção e abandono das Actividades Físicas em crianças, 
jovens e adultos 
4. Relações interpessoais nos grupos 
5. Activação, Ansiedade e Stresse.
5.1. Conceito de Activação e de Ansiedade. 
6. Actividade Física e Saúde

6.2.1.5. Syllabus:

1.The psychology of physical activity
1.1. The psychology of physical activity and sports psychology
1.2. Genesis and the evolution of sports psychology
1.3. Organisation of sports psychology at national and international level
1.4. The psychology of sport and the sports manager
2. Sports socialisation
2.1. The socialization process
2.3. Socialization for sport and through sport
2.4. Social facilitation in the context of physical activities
2.5. Implications for practice.
3rd. Motivation towards physical activity: concepts and applications.
3.1. The motivation concept
3.2. Explanatory motivation theories of the involvement and abandonment of physical activity
3.3. Analysis of the determinants of motivation, maintenance and abandonment of physical activities in children, 
young people and adults
4th. Interpersonal relationships in groups
5th. Activation, anxiety and stress
5.1. Concept of activation and anxiety
6th. Physical activity and health

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A escolha dos conteúdos da unidade curricular visa proporcionar aos alunos a recapitulação , aprofundamento e 
aquisição dos conhecimentos no domínio da Psicologia, em geral, e da sua aplicação ao desporto, promovendo 
uma melhor compreensão da forma como os factores psicológicos e do meio social envolvente são determinantes 
para a explicação dos comportamentos das pessoas em contextos de Actividade Física.
Deste modo, será compreendida a necessidade da aplicação desses conhecimentos aos problemas sociais 
concretos, permitindo a sua utilização numa diversidade de situações no domínio da Actividade Física , em geral, e 
a nível das organizações desportivas ou não desportivas. 
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Pretende-se, deste modo, proporcionar aos alunos uma intervenção bem fundamentada e
adequada aos problemas e situações do mundo real das organizações desportivas, o que irá contribuir para a 
melhoria da sua eficácia como futuros Gestores no domínio das Organizações e do Desporto

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The choice of the syllabus of the course aims to provide students with the opportunity to review, deepen and 
acquire knowledge in the field of psychology in general and its application to sport, promoting a better 
understanding of how psychological factors and the social environment are crucial in explaining the behaviour of 
individuals in physical activity contexts.
In this way, students will understand the need to apply such knowledge to concrete social problems, using this 
knowledge in a variety of situations in the field of physical activity in general and in sports and non-sports 
organisations.
The aim is thus to provide students with a well-reasoned and appropriate intervention for the problems and 
situations of the real world of sports organisations, which will help to improve their effectiveness as future 
managers in the field of organisations and sport.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será a participativa em que é utilizado o método expositivo apenas como suporte à 
consolidação de conceitos básicos desta área de conhecimento. É estimulada a participação dos alunos, através da 
análise de casos práticos, recorrendo ao método interrogativo e ao método activo em que é solicitada a análise das 
opções seguidas nos casos descritos, à luz dos conceitos abordados nas aulas.

Para todos os alunos presentes em 75% das aulas, o processo de avaliação contínua envolve a realização de dois 
momentos de avaliação: M1-realização de um trabalho empírico que os alunos podem selecionar de entre os que 
são propostos pela docente; M2- Teste escrito. 
A nota final será obtida através da fórmula (M1*0,4)+(M2*0,6)
Os alunos que não tenham optado pelo modelo anterior, ou que nele não tenham obtido aprovação, poderão ser 
avaliados em Exame Final, através de um teste escrito.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology will involve the participation of students and lectures will only be used to support the 
consolidation of basic concepts in this field. Student participation is encouraged through the analysis of case 
studies, using the interrogative method and active method in which the options taken in the cases described are 
analysed in light of the concepts covered in class.

For all students present in 75% of classes, the continuous assessment process involves the completion of two 
periods of assessment: M1-conducting of empirical work that students can select from among the projects 
proposed by the teacher; M2-Written test.
The final mark is obtained using the formula (M1 * 0.4) + (M2 * 0.6).
Students who do not choose the previous model, or who have not obtained a pass mark, may be assessed in the 
final exam through a written test.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A complexidade e abrangência da Psicologia das Actividades Físicas e do desporto torna necessária uma criteriosa 
selecção dos conteúdos e metodologias de ensino para que os objectivos sejam assegurados.
Dessa forma justifica-se a escolha por metodologias de ensino participativas em que o aluno é
constantemente confrontado com a necessidade de agir reflexivamente perante os conteúdos que vão sendo 
abordados.
Procurando promover nos alunos objectivos comportamentais e competências que exigem níveis de saber e 
autonomia alargados e considerando o tempo disponível de aprendizagem, a utilização dos métodos interrogativo e 
activo justifica-se no sentido em que promovem um debate critico sobre os temas abordados e, de uma forma 
autónoma, faculta aos alunos o conhecimento das técnicas necessárias à recolha, selecção e estruturação da 
informação relevante.
A realização autónoma do trabalho empírico que os alunos devem estruturar conceptual e metodologicamente, 
constitui uma forma privilegiada de reflexão e aplicação de conhecimentos recorrendo a metodologias que poderão 
utilizar, futuramente, na sua vida profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The complexity and scope of the psychology of physical activity and sport makes it necessary to carefully select the 
contents and teaching methodologies so that the objectives are met.
This justifies the choice for participatory teaching methods in which students are constantly faced with the need to 
act reflexively in relation to the contents that are being addressed.
With the aim of fostering in students behavioural objectives and competencies requiring high levels of knowledge 
and extended autonomy and considering the time available for learning, the use of interrogative and active methods 
is justified in the sense that they promote critical debate on the topics addressed and autonomously provide 
students with the knowledge of the techniques necessary to gather, select and structure the relevant information.
The autonomous realisation of empirical work that students should structure conceptually and methodologically is a 
privileged way of thinking and applying knowledge using methodologies that can be used in future in their 
professional life.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Carless, D e Douglas, K (2010). Sport and Physical Activity for Mental Health. U.K.: John Wiley & Sons, Lda..
Dosil, J. (2004). Psicologia de la Actividade Física e del Deporte. Madrid: McGraw-Hill.
Ferreira, J.M.C., Neves, J. e Caetano, A. (2001). Manual de Psicossociologia das Organizações. Lisboa: McGraw-Hill 
de Portugal Ldª.
Hackfort, D., Duda, J. e Lidor, R. (Eds.) (2005). Handbook of Research in Applied Sport and Exercise Psychology: 
International Perspectives. Morgantown: Fitness Information Technology, Inc.
Jowett, S. e Lavalle, D (Eds.) (2007). Social Psychology in Sport. Champaign, Ill.: Human Kinetics.
Murphy, S.M. (Ed.). (2005).The Sport Psychology Handbook. Champaign, Ill.: Human Kinetics.
Smith, D. e Bar-Eli, M. (Eds.)(2007). Essential Readings in Sport and Exercise Psychology. Champaign, Ill. Human 
Kinetics.
Smith, A.L. e Bidle, S.J.H.(Eds.)(2008). Youth Physical Activity and Sedentary Behavior: Changes and Solutions. 
Champaign, Ill.: Human Kinetics.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 

curriculares. 
As metodologias utilizadas no ensino das diferentes unidades curriculares privilegiam o desenvolvimento das 
competências instrumentais, interpessoais e sistémicas através da realização de seminários e de trabalhos 
individuais ou em pequenos grupos com uma forte componente prática e apresentação de trabalhos perante os 
pares. Utilizando estas metodologias os docentes procuram promover a troca de experiências e o relato, na primeira 
pessoa, das problemáticas de gestão em diferentes contextos bem como as opções de gestão seguidas. No 
entanto, e considerando as características próprias de algumas unidades curriculares, o trabalho com recurso a 
software específico, realizado em contexto de laboratório informático, a utilização de metodologias expositivas e 
dinamização do trabalho e pesquisa autónoma do estudante, também são utilizadas para promover a transmissão 
do conhecimento codificado específico da área da Gestão do Desporto e o desenvolvimento das respetivas 
competências.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The methodologies used to teach different curricular units focus on the development of instrumental, interpersonal 
and systemic skills through seminars and individual or small group projects with a strong practical component and 
presentation of work before peers. Using these methodologies, teachers seek to promote the exchange of 
experiences and a first-person account of the problems of management in different contexts as well as the 
management options followed. However, considering the characteristics of some curricular units, the work 
conducted in the computer lab using specific software, the use of lecturing methodologies and the promotion of 
independent research work by students, are also used to promote the transmission the coded knowledge of the 
specific area of sports management and the development of the respective skills.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 
Na repartição dos 30 créditos semestrais pelas unidades curriculares considerou-se, inicialmente, a experiência do 
corpo docente deste curso recolhida por intermédio de questionário em que se procurou identificar o valor 
aproximado que cada estudante deveria dedicar às diferentes tarefas necessárias à aquisição, com sucesso, das 
competências previstas. Estes elementos foram recolhidos através dos docentes designados para a lecionação das 
unidades curriculares e é analisado anualmente através da informação recolhida pelos questionários de perceção 
do processo de ensino aprendizagem. Os estudantes, ao responderem ao questionário, indicam se consideram 
adequada a quantidade de trabalho necessária à conclusão com êxito da unidade curricular. Esta informação é 
recolhida e analisada pelos docentes, discutida no seio das reuniões da comissão científico pedagógica e utilizada 
no processo de tomada de decisão sobre a seleção dos conteúdos programáticos das Unidades Curriculares.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 
In the breakdown of the 30 semester credits among the curricular units, initially the experience of the academic staff 
of this course, gathered by means of a questionnaire which sought to identify the approximate amount that each 
student should spend on different tasks required for the successful acquisition of skills, was taken into 
consideration. This data was gathered by the teachers assigned to lecture the course units and is reviewed annually 
by the information gathered by the questionnaires on the teaching-learning process. When replying to the 
questionnaire, students indicate whether they consider the amount of work required for the successful completion 
of the course as adequate. This information is collected and analysed by the teachers, discussed within the 
meetings of the scientific and educational committee and used in the decision-making process on the selection of 
the syllabus of the curricular units.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular. 

A avaliação contínua é obrigatoriamente composta pela realização e apresentação de trabalhos práticos, podendo 
ser complementada pela realização de uma ou mais provas de avaliação em determinados momentos do semestre 
letivo. O ISMAI possui um Regulamento de Avaliação geral, comum a todos os cursos de licenciatura, aprovado em 
Conselho Pedagógico e Conselho Científico tendo, por esse motivo, contado com a colaboração de todos os 
agentes educativos. Este regulamento está disponível em diversos formatos gratuitamente para toda a comunidade 
educativa e os docentes têm, obrigatoriamente, que disponibilizar o programa da unidade curricular e respetiva 
avaliação aos seus alunos no início da lecionação da Unidade Curricular. As reuniões da comissão científico 
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pedagógica, as reuniões da coordenação de curso com os representantes dos alunos e a normalização destes 
regulamentos são o garante de que a avaliação corresponde aos objectivos definidos para cada unidade curricular.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 
Continuous assessment is necessarily composed of the preparation and presentation of practical work, which can 
be complemented by the completion of one or more assessment tests at specific times during the semester. ISMAI 
has a general assessment regulation that is common to all degree courses approved by the Educational and 
Scientific Council. It therefore has relied on the collaboration of all school staff. This regulation is available in 
several formats free of charge for the entire educational community and the teachers are required to make the 
programme of the curricular unit and respective and assessment available to their students at the beginning of the 
lecturing of the curricular unit. The meetings of the scientific and educational committee, the coordination meetings 
with representatives of students and the standardisation of these regulations are the guarantees that the 
assessment meets the objectives set for each curricular unit.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

As escolhas metodológicas nas diferentes unidades curriculares privilegiam a apresentação de temas e orientação 
para a leitura de artigos científicos e consulta bibliográfica relevante procurando desenvolver nos estudantes os 
conhecimentos e competências definidos para a Unidade Curricular. Os diversos temas são discutidos e 
aprofundados nas horas de contacto em sala de aula e, em função dos interesses dos estudantes, estimulado o 
aprofundamento dos conhecimentos em torno das áreas e linhas de investigação às quais os docentes se 
encontram ligados.
No contexto da Unidade Curricular de Estágio, os estudantes e docentes têm a oportunidade de desenvolver a 
atividade de investigação científica através da orientação dos estudantes para temáticas de investigação aplicada 
de grande importância para as entidades acolhedoras. Este facto contribui para a integração e desenvolvimento de 
linhas de investigação próprias em centros de investigação já reconhecidos e avaliados pela F.C.T.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The methodological choices in the different curricular unit emphasise the presentation of issues and guidance for 
reading scientific articles and relevant bibliography, seeking to provide students with the knowledge and skills 
defined for the curricular unit. The various topics are discussed in depth during the contact hours in the classroom 
and, depending on the interests of students, further study is encouraged around the areas of research to which 
teachers are connected.
In the context of the internship for the curricular unit, students and teachers have the opportunity to develop the 
activity of scientific research by suggesting applied research topics of great importance to the host entities. This 
contributes to the integration and development of specific areas of research in research centres already accredited 
and evaluated by the F.C.T.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades 
curriculares. 

Num universo de 958 inscritos a área científica de Ciências do Desporto obteve um conjunto de 707 aprovações, 
representando 73,8% de sucesso. No caso da área científica de Ciências Empresariais a taxa de aprovação é da 
ordem de 58,2%, correspondendo a 610 aprovações num universo de 1049 inscritos. Finalmente, no caso das 
Ciências Sociais, de 378 inscrições, observam-se 267 aprovações, correspondendo a 70,6% de sucesso. Estes 
dados refletem a origem escolar dos alunos, oriundos na sua grande maioria dos cursos de ensino secundário 
tecnológicos de desporto ou de cursos da área das ciências sociais e que encontram maiores dificuldades em 
unidades curriculares da área da gestão financeira como por exemplo, Cálculo Financeiro com 23,1%, Contabilidade 

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2009/10 2010/11 2011/12

N.º diplomados / No. of graduates 60 34 29

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 39 17 13

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 21 16 11

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 1 3

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 2
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I com 33,9%, Contabilidade II com 31,4% e Estatística com 34,2%. Se analisarmos estes dados numa perspetiva 
geral, observamos uma taxa de aprovação de 66,4% que poderemos considerar razoável. 

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular 
units. 

From the 958 students enrolled in the scientific field of Sports Sciences, 707 passed, representing a success rate of 
73.8%. In the case of the scientific area of Business Sciences, the pass rate is around 58.2%, corresponding to 610 
successful students from a total of 1049 students enrolled.
Finally, in the case of Social Sciences, of the 378 students enrolled, 267 passed, corresponding to a success rate of 
70.6%. These data reflect the school origin of students, the vast majority from high school technological courses in 
sports or social sciences and with most difficulties in the area of financial management, such as Financial Calculus 
(23.1%), Accounting I (33.9%), Accounting II (31.4%) and Statistics (34.2%).
If we analyse this data from a general perspective, we observe a pass rate of 66.4%, which can be considered 
reasonable.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de 
melhoria do mesmo. 

O acompanhamento do sucesso escolar dos alunos ao nível das unidades curriculares tem permitido que, 
regularmente, sejam definidas medidas que visam a promoção das condições de ensino e aprendizagem e a criação 
dos ambientes de estudo mais favoráveis à aquisição das competências de cada disciplina. Como exemplo, 
podemos salientar a realização de Workshops com antigos alunos, em que as competências na área financeira e de 
controlo de gestão são abordadas e realçadas como fundamentais para o sucesso profissional, a diminuição do 
número de alunos por turma nas aulas de cariz mais prático e que obrigam a um apoio mais individualizado dos 
estudantes e o desenvolvimento e melhoria dos manuais de apoio ao estudo por parte dos docentes com taxas de 
aprovação mais reduzidas, favorecendo o acesso dos alunos aos documentos necessários para o seu trabalho.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Tracking the success of students in terms of curricular units has made it possible to regularly define measures 
aimed at promoting suitable teaching and learning conditions and the creation of study environments more 
conducive to developing the skills of each discipline. As an example, we can highlight the holding of workshops 
with alumni, where skills in finance and management control are addressed and highlighted as key for professional 
success, the decreasing number of students per class in more practical lessons that require more individualised 
student support and the development and improvement of supporting textbooks by teachers with lower pass rates, 
encouraging students to consult documents needed for their work.

7.1.4. Empregabilidade.

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo 

de estudos e respectiva classificação. 
O ISMAI integra o CIDESD (Research Center in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development), uma 
unidade de investigação supra-institucional e multidisciplinar sedeada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, avaliada com BOM pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Diversos docentes da licenciatura são 
membros efetivos ou colaboradores deste centro de investigação. De igual forma, outros docentes desenvolvem a 
sua atividade de investigação noutros centros, como por exemplo o CEDTUR - Centro de Estudos de 
Desenvolvimento Turístico, integrado no Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), 
avaliado com BOM pela FCT, ou a Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas 
(GOVCOPP), centro de investigação avaliado com MUITO BOM pela FCT.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark. 
ISMAI forms part of CIDESD (Research Center in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development), a 
supra-institutional and multidisciplinary research unit based in the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, 
having received a GOOD evaluation by the Fundação para a Ciência e Tecnologia. Several of the graduates are 

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

63.2

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained 

employment in other areas of activity
36.8

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates 
that obtained employment until one year after graduating

72.6
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sitting members or collaborators of this research centre. Similarly, other teachers develop their research activity in 
other centres, such as CEDTUR - Center for the Study of Tourism Development, Integrated Centre for 
Transdisciplinary Studies for Development (CETRAD), having received a GOOD evaluation by the FCT, or the 
Unidade de Investigação em Governância, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP) research centre that 
received a VERY GOOD evaluation FCT.

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, 
nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

30

7.2.3. Outras publicações relevantes. 
O número de publicações de livros e capítulos de livros com processos de revisão por pares nos últimos 5 anos por 
docentes deste ciclo de estudos, ascende a 20 publicações. De igual forma, diversos docentes têm publicado livros 
e manuais na área das Ciências do Desporto e das Ciências Empresariais com impacto nacional; por exemplo o 
docente Pedro Mortágua é responsável pela elaboração de diversos manuais de apoio ao Curso Profissional de 
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, um curso de cariz secundário com oferta em mais de 100 escolas 
portuguesas.

7.2.3. Other relevant publications. 
The number of book publications and book chapters with peer review processes over the past 5 years by teachers of 
this course of study amounts to 20 publications. Similarly, many teachers have published books and manuals in the 
field of Sport Sciences and Business Studies with national impact; for example the teacher Pedro Mortágua is 
responsible for the preparation of various manuals in support of the Professional Course in Sport Management, a 
course-oriented secondary offering in more than 100 Portuguese schools.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

O Curso de Licenciatura insere-se numa área de grande importância económica, social e profissional na 
actualidade. O Livro Branco sobre o Desporto, elaborado pela Comissão Europeia em 2007 refere que a importância 
deste setor é confirmada por estudos e análises das contas nacionais, pelo impacto económico das grandes 
manifestações desportivas e pelos custos da falta de actividade física. Um estudo apresentado durante a 
Presidência austríaca, em 2006, indicou que o desporto no contexto da União Europeia (EU), gerou um valor 
acrescentado de 407 mil milhões de euros em 2004, representando 3,7% do PIB da UE, e criou emprego para 15 
milhões de pessoas, ou seja, 5,4% da mão-de-obra. O curso de Licenciatura em Gestão do Desporto, possibilita aos 
futuros profissionais uma adequada preparação para a participação activa nesta área económica e social bem como 
a possibilidade de valorização dos resultados do seu trabalho e investigação para o desenvolvimento social e 
económico.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
The degree course is part of an area of great economic, social and professional importance today. The White Paper 
on Sport, drawn up by the European Commission in 2007, states that the importance of this sector is confirmed by 
studies and analyses of the national accounts, by the economic impact of major sports events and by the costs of 
physical inactivity. A study presented during the Austrian Presidency in 2006 suggested that sport in the context of 
the European Union (EU) generated an added value of 407 billion Euros in 2004, representing 3.7% of the EU's GDP 
and created jobs for 15 million people, i.e. 5.4% of the labour force. The Bachelor's Degree in Sports Management 
provides future sportsmen with adequate preparation for active participation in this economic and social area as 
well as the possibility of utilising the results of their work and research for social and economic development.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
internacionais. 

A criação em 2005 do Centro para a Inovação e Desenvolvimento do Desporto (CIDD), uma unidade de extensão, 
registada no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério da 
Educação e Ciência e a participação do ISMAI no CIDESD (Research Center in Sports Sciences, Health Sciences and 
Human Development), uma unidade de investigação supra-institucional e multidisciplinar sedeada na Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, tem permitido a integração das actividades científicas e tecnológicas em projectos 
nacionais e internacionais como por exemplo, o Projecto Maia Digital, Plano Estratégico de Desporto de Santa Maria 
da Feira, Projecto ClubeInova, entre outros, que contam com parceiros públicos e privados para a sua 
concretização. Nestes projetos foram integrados diversos estudantes de licenciatura que atuaram como 
colaboradores de investigação.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships. 

The creation in 2005 of the Centro para a Inovação e Desenvolvimento do Desport (CIDD), an extended unit, 
recorded in the Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) of the Ministry 
of Education and Science and the participation of ISMAI in CIDESD (Research Center in Sports Sciences, Health 
Sciences and Human Development), a supra-institutional and multidisciplinary research unit based in the University 
of Trás-os-Montes and Alto Douro, has allowed the integration of scientific and technological activities in national 
and international , such as the Maia Digital Project, the Strategic Plan for Sport in Santa Maria da Feira and the 
ClubeInova Project, among others, that rely on public and private partners. Several degree students were integrated 
in these projects, acting as research collaborators.
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7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
Todos os docentes do ISMAI têm, por determinação da Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior, CRL. a 
obrigatoriedade de manter atualizado o seu Curriculum na plataforma DeGois. Os responsáveis dos centros de 
investigação, unidades de extensão, departamentos e cursos existentes no ISMAI devem apresentar, anualmente, 
um projeto de atividades e o correspondente relatório no final do ano civil. Esta documentação permite clarificar os 
objetivos a atingir por cada unidade e melhorar a afetação de recursos para os anos seguintes. A análise dos 
resultados obtidos e a correspondente reflexão estratégica realizada, numa primeira fase no seio das próprias 
estruturas e, posteriormente, ao nível dos órgãos de direção do ISMAI e da Maiêutica, torna possível a melhoria 
contínua dos processos e o seu enquadramento e alinhamento estratégico com a instituição.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
All the teachers of ISMAI, by determination of Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior, CRL., are required to keep 
their curriculum updated on the DeGóis platform. The heads of the research centres, extension units, departments 
and courses that exist in ISMAI must submit an annual activity project as well as the corresponding report at the end 
of the calendar year. This documentation serves to clarify the goals to be achieved by each unit and to improve the 
allocation of resources for the following years. The analysis of the results obtained and the corresponding strategic 
brainwork, initially within the structures themselves and subsequently at the level of management bodies of ISMAI 
and Maiêutica makes possible the continuous improvement of the processes and their environment and strategic 
alignment with institution.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação 

avançada. 
Nos últimos anos e no contexto da unidade de extensão Centro para a Inovação e Desenvolvimento do Desporto, 
tem sido desenvolvido um conjunto de acções de formação avançada (ex: Pós-Graduação em Gestão do Desporto 
Municipal), tecnológica (ex: Registo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial da marca “ClubeInova) e de 
prestação de serviços à comunidade (ex: Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo dos municípios de 
Santa Maria da Feira e de Esposende, Carta Desportiva Municipal de Aveiro e Carta do Associativismo da Cidade do 
Porto). 
Para além destas actividades, a participação no Projecto MaiaDigital com a elaboração de conteúdos dirigidos aos 
dirigentes e gestores de desporto municipal e a criação de uma plataforma informática de apoio à gestão de 
pequenos clubes desportivos, são exemplos da dinâmica interna das estruturas relacionadas com o curso de 
licenciatura.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 

In recent years and in the context of the extension unit Centro para a Inovação e Desenvolvimento do
Desporto, a series of advanced training actions (e.g. Post-graduation in the Management of Municipal Sports), 
technological training actions (e.g. registration at the national institute of industrial property of the brand 
"ClubeInova") and the provision of community services (e.g. strategic plan of Sports Development of the cities of 
Santa Maria da Feira and Esposende, the municipal sports charter de Aveiro and the Charter of Associations of the 
city of Oporto) have been developed.
In addition to these activities, participation in the MaiaDigital project with the development of content targeted at 
leaders and managers of municipal sports and the creation of an IT platform to support the management of small 
sports clubs are examples of the internal dynamics of the structures related with the degree course.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística. 

Tendo presente a necessidade da criação de laços entre o ensino superior e autarquias locais que permitam a 
transferência de conhecimento capaz de promover a adoção de inovações nos serviços públicos de desporto e na 
definição de políticas de desenvolvimento desportivo, o Centro para a Inovação e Desenvolvimento do Desporto 
(CIDD) em 2006 estabeleceu um protocolo de cooperação com o município de Santa Maria da Feira que teve por 
objecto a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo para 2008-2012 e acompanhamento da 
sua implementação. Em 2008 a metodologia foi alargada ao município de Esposende. No âmbito do associativismo 
desportivo, o CIDD registou a marca ClubeInova, que visa dotar os clubes desportivos tradicionais de meios de 
gestão inovadores. Considera-se que, dessa forma, as unidades de extensão do ISMAI que, mais de perto, se 
encontram ligadas ao ciclo de estudos em Gestão do Desporto, têm tido um contributo importante para o 
desenvolvimento regional e local.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic 
activities. 

Mindful of the need to create links between higher education and local governments so as to permit the transfer of 
knowledge to promote the adoption of innovations in public sports services and in the definition of sports 
development policies, the Centro para a Inovação e Desenvolvimento do Desporto (CIDD) in 2006 established a 
protocol of cooperation with the municipality of Santa Maria da Feira, whose object was the preparation of the 
Strategic Plan of Sports Development for 2008-2012 and the monitoring of its implementation. In 2008 the 
methodology was extended to the city of Esposende. Within the sports associations, the CIDD registered the 
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ClubeInova, which aims to provide traditional sports clubs with innovative management media. It is considered that, 
in this way, the extension units of ISMAI that are more closely linked to the study cycle in Sports Management, have 
had an important contribution towards regional and local development.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino 

ministrado. 
O Gabinete de Marketing, Relações Públicas e Eventos, externamente organiza e participa em visitas às escolas 
secundárias apoiando iniciativas de orientação vocacional, dando a conhecer os nossos cursos através de um DVD 
e de guias informativos cuja qualidade, tem causado grande impacto.
A presença anual em Feiras de Educação, constitui um precioso contributo na divulgação da nossa oferta formativa
Internamente, o Gabinete apoia e realiza diversos eventos, de âmbito científico, recreativo e cultural que são muito 
valorizados pelos participantes.
Considera-se que as redes sociais conquistaram um espaço de visibilidade e atração que os meios de comunicação 
tradicionais já não são capazes de alcançar pelo que os próprios estudantes do ISMAI constituem o veículo 
principal de divulgação e posterior procura. 

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to 
students. 

The Marketing, Public Relations and Events Office externally organises and participates in visits to secondary 
schools, supporting vocational guidance initiatives, making our courses known through a DVD and information 
guides whose quality has caused great impact.
The annual presence in Education fairs is a valuable contribution to the promotion of our training offer. Internally, 
the Office supports and organises several events in the scientific, recreational and cultural area that are highly 
valued by participants.
It is considered that social networks have gained a space of visibility and attraction that traditional communication 
media are no longer able to achieve and that the students of ISMAI are the main vehicle for dissemination and 
subsequent demand.

7.3.4. Nível de internacionalização

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 
- Os objetivos do ciclo de estudos encontram-se bem articulados com a missão e objetivos da instituição;
- Existe um núcleo de docentes com vários anos de lecionação no curso, manifestando uma forte identificação com 
os seus valores e objetivos;
- Vários docentes possuem uma elevada experiência profissional e conhecimento do mercado do desporto e da 
Gestão do Desporto, assegurando que as principais tendências de desenvolvimento na área são bem identificadas e 
refletidas na missão e objetivos do curso;
- No corpo docente, existem profissionais que desempenharam funções de relevo em associações 
socioprofissionais na Gestão do Desporto e no âmbito do Conselho Superior de Desporto, o que assegura um 
conhecimento alargado do setor, refletindo-se na adequada definição da missão e objetivos do curso.
- Existe uma cultura académica já construída com base na antiguidade do curso de Gestão do Desporto, Educação 
Física e Desporto e Gestão de Empresas.

8.1.1. Strengths 
- The objectives of the study cycle are well articulated with the mission and goals of the institution;
- A core academic staff who have been lecturing the course for several years and have a strong identification with 
their values and goals;
- Several teachers have a high professional experience and knowledge of the sports market and sports 
management, ensuring that major development trends in the area are well identified and reflected in the mission and 
objectives of the course;
- There are teachers on the academic staff who have played prominent roles in sports management in socio-
professional associations and under the Supreme Sports Council, which ensures a broad knowledge of the industry, 
reflecting on the proper definition of the mission and objectives of the course;
- An academic culture has been built on the former course of Sports Management, Physical Education and Sport and 

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 1.1

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 0

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0
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Business Management.

8.1.2. Pontos fracos 
- A complexidade do processo de ensino/aprendizagem dificulta a construção de indicadores de desempenho 
qualitativos fiáveis, válidos e que permitam a sua recolha e tratamento no contexto dos recursos humanos e 
materiais disponíveis.

8.1.2. Weaknesses 
- The complexity of the teaching/learning process complicates the construction of reliable and valid qualitative 
performance indicators that make it possible to gather and process them in the context of the available human and 
material resources.

8.1.3. Oportunidades 

- Os princípios do Processo de Bolonha, nomeadamente a centralidade no aluno do processo de 
ensino/aprendizagem e a focalização no desenvolvimento de competências e não sonmente na transmissão de 
conhecimentos;
- O processo gradual de evolução e de afirmação regional e nacional do ISMAI, na consolidação de uma identidade e 
missão, assente nos seus 22 anos de existência;
- A identificação dos alumni com a instituição e com o seu curso expressa nos inquéritos realizados e no número de 
eventos em que participam como convidados ou congressistas;
- A gradual evolução das necessidades de formação dos ativos para um paradigma de formação ao longo da vida 
marcada pela necessidade de clarificação de objetivos educativos e competências a desenvolver.

8.1.3. Opportunities 
- The principles of the Bologna Process, namely the focus on students in the teaching/learning process and the 
emphasis on developing skills and not only on transmitting knowledge;
- The gradual process of evolution and regional and national assertion of ISMAI in the consolidation of an identity 
and mission based on its 22 years of existence;
- The identification of alumni with the institution and its course expressed in the surveys conducted and in the 
number of events in which they participate as guests or congressmen;
- The gradual evolution of the training needs of active people to a paradigm of lifelong learning marked by the need 
for clear educational goals and skills to be developed.

8.1.4. Constrangimentos 
- A necessidade económica dos alunos complementarem a sua formação académica com uma atividade profissional 
fora da sua área de estudo, pode promover um afastamento da participação em atividades extra curriculares e 
dificultar a identificação com o curso e com a instituição.

8.1.4. Threats 

- The financial need of students to complement their academic training with a job outside of their field of study may 
cause them to move away from participating in extracurricular activities and make it more difficult for them to 
identify with the course and with the institution.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 

8.2.1. Pontos fortes 
- A estrutura curricular do curso é abrangente nas áreas científicas, permitindo uma formação sólida em diversas 
áreas importantes para a formação dos estudantes;
- A existência de uma estrutura no ISMAI que tem como principal função a garantia da qualidade dos processos 
facilitadores do ensino (GEPAQ - Gabinete de Estudos, Planeamento e Qualidade), com vários anos de experiência e 
procedimentos já normalizados; 
- As estruturas de coordenação do ciclo de estudos são experientes e bem implantadas na instituição, dispondo de 
normas bem divulgadas junto da comunidade educativa;
- A recolha de informação sobre diversos aspetos do processo educativo é sistemática e o tratamento dos dados 
realizados atempadamente e divulgado junto dos diferentes agentes educativos, incentivando-os a promover a 
melhoria contínua das suas áreas de intervenção.
- São realizadas diversas reuniões com os representantes dos alunos, promovendo a sua participação na 
organização do ciclo de estudos.

8.2.1. Strengths 

- The course curriculum covers a wide number of scientific areas, providing a solid education in several important 
areas of training for students;
- The existence of a structure in ISMAI whose main function is to guarantee the quality of the educational processes 
(GEPAQ - Gabinete de Estudos, Planeamento e Qualidade), with several years of experience and already 
standardised procedures;
- The coordination structures of the study cycle are experienced and well established in the institution, having well-
publicised standards within the educational community;
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- The gathering of information on various aspects of the educational process is systematic and the timely 
processing of data and disseminated to the various educational agents, encouraging them to promote the 
continuous improvement of their intervention areas.
- Several meetings are held with the student representatives, promoting their participation in the organisation of the 
course.

8.2.2. Pontos fracos 
- Não existe uma recolha de informação sobre as expetativas dos estudantes quando ingressam no curso;
- Não existe um processo formal de análise qualitativa do grau de satisfação dos diferentes agentes educativos;
- Dificuldade na obtenção sistemática de informação sobre as expectativas do mercado em relação aos licenciados 
em Gestão do Desporto.

8.2.2. Weaknesses 
- There is no information on the expectations of students when they enter the course;
- There is no formal qualitative analysis of the degree of satisfaction of the different educational agents;
- Difficulty in systematically obtaining information on market expectations in relation to graduates in Sports 
Management.

8.2.3. Oportunidades 
- Crescente produção legislativa no setor do desporto, promovendo a necessidade das organizações deste setor 
contratarem profissionais com graus académicos superiores;
- Maior competitividade no mercado do desporto, onde as organizações se depararam com níveis mais elevados de 
concorrência e necessitam de profissionais com formação adequada aos novos desafios;
- Os organismos políticos europeus têm dedicado uma maior atenção ao sector dos serviços em geral e do 
desporto em particular, criando linhas orientadoras para as políticas desportivas nacionais que incentivam a 
melhoria da qualificação dos recursos humanos e a garantia de qualidade nos serviços de desporto;
- O ISMAI tem desenvolvido esforços no sentido de criar estruturas e mecanismos de auto e heteroavaliação que 
incentivem o desenvolvimento de uma cultura de qualidade e excelência no ensino.

8.2.3. Opportunities 
- Increasing legislative production in the sports sector, promoting the need for organisations to hire professionals in 
this sector with higher academic degrees;
- Greater competitiveness in the sports market, where organisations are faced with higher levels of competition and 
require professionals with adequate training to face new challenges;
- European political organisations have devoted more attention to the service sector in general and to the sports 
sector in particular, creating guidelines for national sports policies that encourage the improvement of the 
qualification of human resources and quality assurance in sports services;
- ISMAI has strived to create structures and mechanisms of self-evaluation and evaluation of others that encourage 
the development of a culture of quality and excellence in teaching.

8.2.4. Constrangimentos 
- A exigência das funções provoca dificuldade na gestão do tempo e de prioridades em relação a alguns recursos 
humanos que se dividem pelos interesses de investigação, componente pedagógica, actividades de extensão 
comunitária e desempenho de cargos de gestão;
- Algumas alterações nas normas que regem o ensino superior, nas suas diversas áreas, obrigam a um período de 
adaptação e de maior investimento de tempo e esforço para as implementar.

8.2.4. Threats 
- The requirement of duties causes difficulty in managing time and priorities in relation to some human resources 
that are divided in relation to the interests of research, educational component, community outreach activities and 
performance of senior management tasks;
- Some changes in the rules governing higher education in its different areas require a period of adaptation and 
greater investment of time and effort to implement them.

8.3. Recursos materiais e parcerias 

8.3.1. Pontos fortes 
- Apetrechamento de material desportivo, pedagógico e informático adequado às necessidades dos estudantes e 
dos docentes;
- Diversidade, quantidade e qualidade das ligações às empresas e organizações do sector do desporto através do 
corpo docente e de antigos alunos do curso;
- Boa saúde financeira da instituição, comprovada pelo Estatuto de Excelência atribuído nos últimos três anos;
- Experiência e dinâmica na criação de eventos, promovendo o contacto com diversos agentes do sector do 
desporto e estimulando o desenvolvimento de sinergias de interesse comum;
- Relacionamento com a comunidade envolvente construída ao longo de mais de uma década de existência do 
curso e que se manifesta nas centenas de personalidades que colaboraram com o curso em seminários, 
congressos, workshops e outras atividades académicas.
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8.3.1. Strengths 
- Equipping of sports, educational and IT equipment relevant to the needs of students and teachers;
- Diversity, quantity and quality of links to companies and organisations in the sports sector through the teaching 
staff and alumni of the course;
- Good financial health of the institution, established by the Statute of Excellence awarded in the last three years;
- Experience and dynamic in creating events, promoting the contact with several agents from the sports sector and 
encouraging the development of synergies of common interest;
- Relationship with the surrounding community built over more than a decade of the course's existence, made 
manifest in hundreds of personalities who collaborated with the course in seminars, conferences, workshops and 
other academic activities.

8.3.2. Pontos fracos 
- Reduzida articulação entre diferentes estruturas internas do ISMAI na sua comunicação com o exterior e na 
identificação, contactos iniciais e acompanhamento das parcerias existentes.

8.3.2. Weaknesses 
- Reduced coordination between different internal structures of ISMAI in their communication with the outside 
community and in the identification, initial contacts and monitoring of existing partnerships.

8.3.3. Oportunidades 
- Projeto de desenvolvimento de instalações desportivas próprias e de alargamento do Campus Universitário que 
pode promover a ligação dos docentes e alunos do curso de Gestão do Desporto à gestão das instalações e 
eventos desportivos no próprio Campus Universitário;
- Crescente orientação das empresas e organizações para modelos de gestão mais abertos e de promoção da 
inovação como forma de melhoria de posicionamentos competitivos o que pode permitir uma maior participação do 
curso (docentes e alunos) na resolução dos seus problemas empresariais;
- Aumento do profissionalismo na gestão de organizações desportivas dos diversos quadrantes e aumento da 
concorrência no sector com a entrada no país de multinacionais em sectores como o retalho especializado e o 
fitness;

8.3.3. Opportunities 
- Project for the development of sports facilities and extension of the university campus that can promote the 
binding of teachers and students of the Sports Management course to the management of the sports facilities and 
events on the university campus itself;
- Increasing orientation of companies and organisations to more open models of management and promotion of 
innovation as a form of improving the competitive positioning, which can enable greater participation of the course 
(teachers and students) in solving their business problems;
- Increased professionalism in the management of sports organisations from various quarters and greater 
competition in the sector with the entry of multinationals into the country in sectors such as specialised retail and 
fitness.

8.3.4. Constrangimentos 

- Situação económica nacional e internacional, com eventual efeito sobre a confiança das empresas no 
desenvolvimento de projectos de inovação e desenvolvimento, bem como na realização de estudos científicos;
- Dificuldade na gestão das diversas tarefas e obrigações académicas e sua conciliação com o tempo necessário ao 
investimento na consolidação das parcerias estabelecidas.

8.3.4. Threats 
- Situação económica nacional e internacional, com eventual efeito sobre a confiança das empresas no
desenvolvimento de projectos de inovação e desenvolvimento, bem como na realização de estudos científicos;
- Dificuldade na gestão das diversas tarefas e obrigações académicas e sua conciliação com o tempo necessário ao 
investimento na consolidação das parcerias estabelecidas.

8.4 Pessoal docente e não docente 

8.4.1. Pontos fortes 
- Antiguidade e estabilidade e qualificação do pessoal docente na lecionação do curso, há mais de uma década 
progressivamente reforçadas;
- Diversidade do corpo docente que inclui alguns antigos alunos do curso;
- Experiência e relevância de alguns docentes no meio socioprofissional da Gestão do Desporto, desempenhando 
cargos de abrangência regional ou nacional e participando ou tendo participado em órgãos e projectos de 
referência para a classe profissional;
- Alguns docentes do curso com experiência alargada na transferência de conhecimento no domínio específico da 
Gestão do Desporto, tendo desenvolvido e aplicado metodologias de intervenção específicas para o sector;
- Pessoal não docente com formação e experiência adequada às funções desempenhadas;

8.4.1. Strengths 
- Seniority, stability and qualification of teaching staff lecturing the course, progressively strengthened for over a 
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decade;
- Diversity of the teaching staff that includes some former students of the course;
- Experience and relevance of some teachers in the socio-professional environment of Sports Management, holding 
positions of regional or national scope and participating or having participated in benchmark projects and bodies;
- Some academic staff members have extensive experience in the transfer of knowledge in the specific field of 
Sports Management, having developed and applied intervention methodologies specific to the sector;
- Non-teaching staff with training and experience appropriate to the duties carried out.

8.4.2. Pontos fracos 
- O facto de ainda estar a ser desenvolvido o enquadramento normativo e critérios de avaliação do desempenho 
docente bem como a clarificação das perspectivas de carreira no quadro interno do ISMAI, influencia a direção do 
investimento pedagógico, científico e de gestão dos docentes.

8.4.2. Weaknesses 
- The fact that the regulatory framework and assessment criteria of teachers are still being developed and the need 
for the clarification of career prospects within ISMAI influence the management of the educational and scientific 
investment and the management of teachers.

8.4.3. Oportunidades 
- Forte apoio financeiro do ISMAI e Maiêutica à promoção da investigação dos docentes que estão ligados às 
unidades de investigação pertencentes à instituição;
- A maior parte dos docentes que não possui o grau académico de doutor estão inscritos em programas de 
doutoramento, perspetivado-se o aumento da sua produtividade científica;

8.4.3. Opportunities 
- Strong financial support of ISMAI and Maiêutica to promote research by teachers who are connected to the 
research units belonging to the institution;
- Most teachers that do not have a PhD are enrolled in doctoral programmes and it is hoped that this will increase 
their scientific productivity.

8.4.4. Constrangimentos 
- A situação económica do país pode vir a refletir-se numa maior dificuldade no acesso a financiamento para a 
produção de investigação científica;
- As restrições orçamentais e a necessidade de salvaguardar o equilíbrio financeiro das organizações pode 
inviabilizar a continuidade dos programas de mobilidade docente e não docente, tornando mais difícil o 
estabelecimento de parcerias e a troca de experiências entre profissionais da mesma área.

8.4.4. Threats 
- The country's economic situation may reflect greater difficulty in accessing funding for the production of scientific 
research;
- Budgetary constraints and the need to safeguard the financial stability of organisations can derail the continuity of 
the teaching and non-teaching staff mobility programmes, making it more difficult to establish partnerships and 
exchange experiences among professionals in the same area.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

8.5.1. Pontos fortes 
- Nos vários anos de funcionamento, o curso tem sido escolhido por diversos estudantes com bastante experiência 
no desempenho de cargos de gestão intermédia de organizações desportivas de grande dimensão o que promove 
um ambiente de ensino e aprendizagem mais rico e com maior oportunidade para o docente interagir com todos os 
estudantes;
- Manifesto espírito de entreajuda e identificação com a instituição entre estudantes e docentes;
- Pró-actividade dos estudantes e docentes para a participação e colaboração em projectos internos do ciclo de 
estudos e da instituição;
- Forte motivação para a aprendizagem e orientação para os resultados por parte da maior parte dos alunos que 
escolheram, como primeira opção, o curso de licenciatura em Gestão do Desporto.

8.5.1. Strengths 

- In the various years of operation, the course has been chosen by many students with extensive experience in the 
performance of intermediate management positions in large sports organisations, which promotes a richer teaching 
and learning environment and more opportunities for the academic staff to interact with all students;
- Manifest spirit of mutual support and identification with the institution among students and teachers;
- Pro-activity of students and teachers to share and collaborate in internal projects of the study cycle and of the 
institution;
- Strong motivation to learn and result-oriented approach by most students who chose the degree course in Sports 
Management as their first option.
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8.5.2. Pontos fracos 
- Tem-se constatado que os estudantes possuem um insuficiente conhecimento de metodologias de estudo eficazes 
em contextos de elevada pressão de tempo e diversidade de prioridades;
- Pouca experiência no domínio da pesquisa, seleção e interpretação de literatura científica;
- Pouca experiência na utilização de modelos teóricos como elementos determinantes de estruturação da prática de 
gestão. 

8.5.2. Weaknesses 
- It has been observed that students have an inadequate knowledge of effective study methods in the context of 
tremendous pressure in terms of time and different priorities;
- Little experience in the field of research, selection and interpretation of scientific literature;
- Little experience in the use of theoretical models as key elements in structuring the management practice.

8.5.3. Oportunidades 

- Existe uma valorização crescente da importância da formação ao longo da vida e da aquisição de graus 
académicos para efeito de progressão na carreira em diferentes contextos profissionais;
- Assiste-se a um crescimento do sector do desporto nos domínios económico e social, aumentando as 
oportunidades de empregabilidade para quem possui formação especializada.

8.5.3. Opportunities 
- There is a growing appreciation of the importance of lifelong learning and the acquisition of academic degrees for 
career purposes in different professional contexts;
- We are witnessing a growth of the sports sector in economic and social development, with greater employment 
opportunities for those with specialised training.

8.5.4. Constrangimentos 
- Situação económica do país e das famílias limita a disponibilidade financeira para investimento na educação e a 
necessidade de conciliar a formação académica com as exigências de um emprego a tempo inteiro.

8.5.4. Threats 
- The economic situation of the country and of families limits the availability of funds to invest in education and the 
need to combine academic training with the demands of a full-time job.

8.6. Processos 

8.6.1. Pontos fortes 
- Existência de normas e regulamentos adequados e facilitadores da eficiência do curso;
- Os meios de comunicação e a proximidade existente entre os diferentes agentes do processo educativo permite a 
criação de um ambiente propício à aprendizagem;
- Existência de uma plataforma informática interna e constante atualização, que permite uma adequada interação 
entre os diversos intervenientes no processo formativo;
- As diferentes estruturas orgânicas do ISMAI já possuem uma experiência acumulada de vários anos de actividades 
e estão distribuídas de uma forma que possibilita a prestação de um serviço eficiente e adequado às necessidades 
dos estudantes.

8.6.1. Strengths 
- The existence of appropriate rules and regulations that facilitate the efficiency of the course;
- The media and the proximity between the various stakeholders in the educational process makes it possible to 
create an environment conducive to learning;
- The existence of an internal computer platform and constant updating, which allows for proper interaction between 
the various stakeholders in the educational process;
- The different organisational structures of ISMAI already have several years of accumulated experience in activities 
and are distributed in a way that enables the provision of an efficient and suited to the needs of students.

8.6.2. Pontos fracos 

- Dificuldade na identificação de indicadores de produtividade em alguns processos e na sua monitorização, o que 
poderia auxiliar à definição de objectivos e métricas de melhoria desses processos.

8.6.2. Weaknesses 
- Difficulty in identifying productivity indicators in some processes and in monitoring them, which could assist in 
setting goals and metrics to improve these processes.

8.6.3. Oportunidades 

- A existência, a curto prazo, de instalações desportivas próprias permitirá a progressiva integração de alunos em 
atividades de apoio à gestão e de investigação aplicada;
- A existência de instalações desportivas próprias permitirá uma maior ligação à comunidade e o desenvolvimento 
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de novos serviços e projectos de extensão, desenvolvendo oportunidades de experiência para os estudantes;
- O constante desenvolvimento da estrutura informática da instituição poderá permitir a desmaterialização de 
alguns processos, melhorando a eficiência interna dos procedimentos administrativos e da oferta formativa.

8.6.3. Opportunities 

- The existence, in the short term, of their own sports facilities will allow the progressive integration of students in 
activities to support management and applied research;
- The existence of sports facilities will allow a greater connection to the community and the development of new 
services and extension projects, developing opportunities for students to gain experience;
- The constant development of the institution's computer structure may permit the dematerialisation of some 
processes, improving the internal efficiency of administrative procedures and of the training offer.

8.6.4. Constrangimentos 
- Existe uma entropia natural na introdução de novos processos, que pode impedir a sua implementação caso não 
se desenvolvam estratégias adequadas aos contextos e recursos humanos afetados;
- Os custos associados à implementação de novos processos de aprendizagem, como por exemplo, o blended 
learning, pode impedir a sua introdução como meio complementar de aprendizagem.

8.6.4. Threats 
- There is natural entropy in introducing new processes, which may prevent their implementation if strategies suited 
to the contexts and respective human resources are not developed;
- The costs associated with the implementation of new learning processes, such as blended learning, for example, 
can prevent their introduction as a means of complementary learning.

8.7. Resultados 

8.7.1. Pontos fortes 

- O curso de licenciatura em Gestão do Desporto existe desde 1997, mantendo sempre uma procura estável por 
parte dos estudantes;
- Os níveis de sucesso académico dos estudantes no curso são bastante razoáveis, identificando-se um conjunto de 
unidades curriculares em que têm maiores dificuldades mas que não são impeditivas da normal conclusão do ciclo 
de estudos;
- Existe uma elevada quantidade de antigos alunos do curso inseridos no mercado de trabalho, na área em que 
obtiveram a sua formação académica;
- Há uma ligação muito próxima com a comunidade envolvente, expressa nas dezenas de protocolos de cooperação 
estabelecidos ao longo da existência do curso.

8.7.1. Strengths 
- The degree in Sports Management has existed since 1997 and has always been in stable demand by students;
- The levels of academic success of students in the course are quite reasonable and a set of modules have been 
identified in which students have greater difficulties but that do not prevent them from completing the study cycle;
- There are a high number of former students of the course integrated in the labour market in the area in which they 
obtained their academic training;
- There is a very close link with the surrounding community, expressed in the dozen cooperation protocols 
established throughout the existence of the course.

8.7.2. Pontos fracos 

- Nota-se muita dificuldade, por parte de alguns estudantes, em desenvolver as competências na área financeira 
devido a não terem bases anteriores no ensino secundário. 

8.7.2. Weaknesses 
- Much difficulty is noted by some students in acquiring skills in the financial area due to the fact that they have no 
previous background in secondary education.

8.7.3. Oportunidades 
- O grupo de antigos alunos é, cada vez mais, numeroso e com elementos bem estabelecidos profissionalmente no 
sector do desporto;
- As empresas e organizações desportivas estão num mercado com níveis de concorrência elevados e necessitam 
de profissionais com fortes competências na área da gestão.

8.7.3. Opportunities 
- The group of alumni is increasingly numerous and some of the former students are well established professionally 
in the sports sector;
- Sport companies and organisations are in a market with high levels of competition and require professionals with 
strong management skills.

8.7.4. Constrangimentos 
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- A mudança rápida do mercado pode significar alterações nas competências desejadas nos profissionais, pelo que 
poderá ser necessário ajustar a estrutura curricular do curso.

8.7.4. Threats 
- The quick change in the market could mean changes in the desired skills in professionals so it may be necessary 
to adjust the structure of the course curriculum.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

9.1.1. Debilidades 
Considera-se que, no domínio dos objetivos gerais do curso, a principal debilidade se situa na visibilidade de 
indicadores de desempenho qualitativos fiáveis e válidos que permitam complementar os indicadores quantitativos 
já existentes. A complexidade do processo de ensino/aprendizagem dificulta a construção deste tipo de indicadores 
que obrigam a estratégias de recolha de informação mais demoradas no tempo, mas mais ricas em conteúdo, pelo 
que deve ser um aspeto a melhorar.

9.1.1. Weaknesses 
It is considered that, in terms of the general objectives of the course, the main weakness lies in the visibility of 
reliable and valid qualitative performance indicators that make it possible to complement the existing quantitative 
indicators. The complexity of the teaching/learning process complicates the construction of this type of indicators 
which require lengthier strategies for gathering information but richer in content and should therefore be an aspect 
to be improved.

9.1.2. Proposta de melhoria 
O desenvolvimento de uma metodologia qualitativa de acompanhamento e análise da concretização dos objetivos 
gerais do ciclo de estudos. Essa metodologia, deverá ser dinamizada pela coordenação de curso mas ser aplicada 
por uma entidade externa para, dessa forma, garantir a validade dos resultados obtidos.

9.1.2. Improvement proposal 
The development of a qualitative methodology to monitor and analyse if the general objectives of the course are 
being met. This methodology should be streamlined by the course coordinator but should be implemented by an 
external entity, thus ensuring the validity of the results obtained.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
Esta medida será implementada por fases, prevendo-se que esteja em implementação concluída no início do ano 
letivo de 2013-2014. 

9.1.3. Implementation time 
This measure will be implemented in phases and is expected to be completed at the beginning 2013-2014 academic 
year.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 
High

9.1.5. Indicador de implementação 
Indicador de processo: % de fases do plano de implementação concluídas; 
Indicador de resultado: grau de compreensão da missão e objectivos dos agentes educativos.

9.1.5. Implementation marker 

Process indicator: % of phases of the implementation plan completed;
Outcome indicator: degree of understanding of the mission and objectives of educational agents.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade. 

9.2.1. Debilidades 
Existe dificuldade na recolha e tratamento de informação qualitativa sobre a perceção dos estudantes sobre o 
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processo de ensino/aprendizagem.
Falta de uma recolha sistemática de informação sobre as expectativas dos empregadores em relação aos 
diplomados neste ciclo de estudos.

9.2.1. Weaknesses 

There is difficulty in gathering and processing qualitative information on the perception of students on the 
teaching/learning process.
Lack of a systematic gathering of information on the expectations of employers in relation to graduates in this study 
cycle.

9.2.2. Proposta de melhoria 
As propostas de melhoria no âmbito da organização interna e mecanismos de garantia da qualidade, situam-se a 
dois níveis de intervenção: em primeiro lugar o desenvolvimento de metodologias qualitativas de recolha de 
informação sobre as perceções dos estudantes sobre o processo de ensino/aprendizagem e, em segundo lugar, o 
desenvolvimento de um painel de empregadores no sector do desporto de onde se possa obter informação 
sistemática sobre as competências desejadas dos diplomados neste ciclo de estudos.

9.2.2. Improvement proposal 
The proposals for improvement within the internal organisation and quality assurance mechanisms are located on 
two levels of intervention: first, the development of qualitative methodologies for gathering information on the 
perception of students on the teaching/learning process and second, the development of a panel of employers in the 
sports sector where systematic information can be obtained on the desired skills of graduates in this study cycle.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
As medidas serão alvo de um planeamento próprio e, considerando a sua complexidade e a necessidade de 
validação da informação recolhida, é previsível que a primeira fase de implementação se concretize no segundo 
semestre do ano letivo de 2012-2013 e esteja concluída no início do ano letivo de 2013-2014.

9.2.3. Improvement proposal 
The measures will be properly planned. Considering their complexity and the need to validate the information 
gathered, it is anticipated that the first implementation phase will take place in the second semester of 2012-2013 
academic year and will be completed at the beginning of the 2013-2014 academic year.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
High

9.2.5. Indicador de implementação 

Indicadores de processo: % de fases do plano de acção concluídas; nº de sessões de contacto realizadas com 
estudantes e empregadores 
Indicadores de resultado: nº de estudos produzidos; evolução do grau de qualidade percebida do processo de 
ensino/aprendizagem pelos estudantes 

9.2.5. Implementation marker 
Process indicators: % phases of the action plan completed; number of contact sessions held with students and 
employers 
Outcome indicators: number of studies produced; evolution of the degree of perceived quality of the 
teaching/learning process by students

9.3 Recursos materiais e parcerias 

9.3.1. Debilidades 
O ISMAI possui uma excelente rede de contactos e parcerias com o tecido empresarial, com as organizações 
privadas não lucrativas e com as entidades públicas. No entanto, em algumas situações, existe duplicação dos 
contactos com essas organizações por falta de uma melhor coordenação interna das diferentes estruturas do ISMAI 
(por exemplo, cursos de licenciatura, gabinete de marketing e eventos, etc.).

9.3.1. Weaknesses 
ISMAI has an excellent network of contacts and partnerships with the business community, with private non-profit 
organisations and with public entities. However, in some situations, there is duplication of contacts with these 
organisations due to a lack of better internal coordination of the different structures of ISMAI (e.g. undergraduate 
courses, marketing and events office, etc.).
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9.3.2. Proposta de melhoria 
Promover uma maior ligação às restantes estruturas internas do ISMAI, diminuindo a ocorrência de duplicação de 
esforços e promovendo um melhor aproveitamento dos recursos humanos internos.

9.3.2. Improvement proposal 

Promote greater connection with the other internal structures of ISMAI, decreasing the occurrence of duplication 
and promoting a better use of internal human resources.

9.3.3. Tempo de implementação da medida 
A medida será implementada até ao final do 2º semestre de 2012-2013.

9.3.3. Implementation time 
The measure will be implemented by the end of the 2nd semester of 2012-2013.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Média

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.3.5. Indicador de implementação 
Indicadores de processo: nº de reuniões realizadas com responsáveis de outras unidades funcionais internas. 
Indicadores de resultado: nº de parcerias estabelecidas.

9.3.5. Implementation marker 

Process indicators: number of meetings with the heads of other internal functional units. 
Outcome indicators: number of partnerships established.

9.4. Pessoal docente e não docente 

9.4.1. Debilidades 
A principal debilidade ao nível do pessoal docente e não docente situa-se ao nível da indefinição do enquadramento 
normativo e critérios de avaliação do desempenho docente bem como a clarificação das perspectivas de carreira no 
quadro interno do ISMAI, o que influencia a direção do investimento pedagógico, científico e de gestão dos 
docentes.

9.4.1. Weaknesses 

The main weakness in terms of teaching and non-teaching staff lies in the level of uncertainty of the regulatory 
framework and criteria for evaluating the performance of teachers as well as the clarification of career prospects 
within the internal framework of ISMAI, which influences the management of educational and scientific investment 
and the management of teachers.

9.4.2. Proposta de melhoria 
Clarificação, ao nível departamental, dos critérios e prioridades académicas para o departamento, que possa 
auxiliar os docentes a definir linhas de orientação próprias para a sua atividade profissional.

9.4.2. Improvement proposal 
Clarification at the departmental level of the academic criteria and priorities for the department that can assist 
teachers in setting guidelines for their own professional activity.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 
A clarificação dos critérios e prioridades académicas a nível departamental, deverá estar concluída até ao final do 
ano letivo de 2012-2013.

9.4.3. Implementation time 
The clarification of the academic criteria and priorities at the departmental level should be completed by the end of 
the academic year of 2012-2013.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Média

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 
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Medium

9.4.5. Indicador de implementação 
Indicadores de processo: nº de reuniões efetuadas com a direção de departamento e comissão científico 
pedagógica; 
Indicadores de resultado: aprovação dos critérios e linhas prioritárias ao nível do departamento.

9.4.5. Implementation marker 
Process indicators: No. of meetings held with the head of department and scientific and educational committee;
Result indicators: approval of the criteria and priority lines of the department

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

9.5.1. Debilidades 
As principais debilidades situam-se ao nível do desconhecimento de metodologias de estudo e trabalho eficazes em 
contextos de elevada pressão de tempo e diversidade de prioridades bem como a reduzida experiência no domínio 
da pesquisa, seleção e interpretação de literatura científica.

9.5.1. Weaknesses 
The main weaknesses lie in the lack of methodologies for effective study and work in contexts of high pressure in 
terms of time and numerous priorities and the limited experience in the field of research, selection and interpretation 
of scientific literature.

9.5.2. Proposta de melhoria 
Realização de ações de formação específicas sobre gestão do tempo e prioridades no contexto académico e 
elaboração de trabalhos científicos.

9.5.2. Improvement proposal 
Holding specific training actions on time management and priorities in the academic context and preparation of 
scientific papers.

9.5.3. Tempo de implementação da medida 

Pretende-se que a medida seja implementada até ao final do 2º semestre de 2012-2013.

9.5.3. Implementation time 
It is intended that the measure be implemented by the end of the 2nd semester of 2012-2013.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.5.5. Indicador de implementação 
Indicadores de processo: % de fases do plano de acção concluídas; 
Indicadores de resultado: % estudantes que participaram nas acções de formação.

9.5.5. Implementation marker 
Process indicators: % phases of the action plan completed;
Result indicators: % students who participated in the training actions.

9.6. Processos 

9.6.1. Debilidades 
A principal debilidade situa-se na dificuldade em identificar indicadores de produtividade em alguns processos e a 
sua monitorização, o que dificulta a definição de objectivos e métricas de melhoria desses processos.

9.6.1. Weaknesses 
The main weakness lies in the difficulty in identifying productivity indicators in some cases and monitoring them, 
which makes it more difficult to set goals and metrics to improve these processes.

9.6.2. Proposta de melhoria 
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Definir e implementar uma metodologia mais exigente de controle documental.

9.6.2. Improvement proposal 
Define and implement a more demanding documentary control methodology.

9.6.3. Tempo de implementação da medida 
A introdução desta metodologia será por fases, pretendendo-se que esteja em funcionamento pleno a partir do ano 
lectivo de 2014-2015.

9.6.3. Implementation time 

The introduction of this methodology will be phased, with the hope that it will be fully functioning from the academic 
year of 2014-2015.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.6.5. Indicador de implementação 

Indicadores de processo: % de fases do plano de acção concluídas; 
Indicadores de resultado: nº de documentos que circulam na plataforma por mês.

9.6.5. Implementation marker 
Process indicators:% phases of the action plan completed;
Outcome indicators: number of documents circulating on the platform each month.

9.7. Resultados 

9.7.1. Debilidades 
A principal debilidade ao nível dos resultados no curso, situa-se na dificuldade, por parte de alguns estudantes, em 
desenvolver as competências na área financeira devido a não terem bases anteriores no ensino secundário. 

9.7.1. Weaknesses 

The main weakness in terms of results of the course has to do with the difficulty of some students to develop skills 
in finance due to the fact that they have no previous backgroun in secondary education.

9.7.2. Proposta de melhoria 
Criação de cursos breves e aumentar a produção de elementos de apoio ao estudo nas unidades curriculares da 
área financeira.

9.7.2. Improvement proposal 
Create short courses and increase the production of supporting data in the curricular unit in the area of finance.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 
Pretende-se que a medida esteja implementada no início do ano letivo de 2013-2014.

9.7.3. Implementation time 
It is intended that the measure be implemented at the beginning of the 2013-2014 academic year.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 

Medium

9.7.5. Indicador de implementação 
Indicadores de processo: % de fases do plano de acção concluídas; 
Indicadores de resultado: nº de cursos breves realizados e quantidade de materiais de apoio ao estudo elaborados.

9.7.5. Implementation marker 
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Process indicators:% phases of the action plan completed;
Outcome indicators: number of short courses conducted and quantity of materials to support the study elaborated.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão do Desporto

10.1.2.1. Study Cycle:
Sport Management

10.1.2.2. Grau:
Licenciado

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão do Desporto

10.2.1. Study Cycle:
Sport Management

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items) 0 0
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<sem resposta>

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades 
curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS

Observações / 
Observations (5)

(0 Items)
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<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>
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