
                                                                        EESSCCOOLLAA  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIAA  DDRR..  JJOOSSÉÉ  AAFFOONNSSOO  

                                                                                CCUURRSSOO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  DDEE  NNÍÍVVEELL  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIOO  

MMAATTRRIIZZ  DDOO  TTEESSTTEE::  GGIIDD  

  

 

Prof. Rui Piedade Página 1 

 

Curso: Profissional  Técnico de Apoio á Gestão Desportiva 

Disciplina: Gestão Instalações Desportivas   

Nº do Módulo: 05                                                                                         Tipo de Prova: Prova Escrita      

                                                              Duração da Prova: 90m 
 

 

CCOONNTTEEÚÚDDOOSS  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  
EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  

PPRROOVVAA  
CCOOTTAAÇÇÕÕEESS  

((EEMM  PPOONNTTOOSS))  
CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  CCOORRRREECCÇÇÃÃOO  

Complexos desportivos 
-  Definição. 
-  Tipologias. 
- Licenciamento de utilização 
desportiva. 
- Responsabilidade técnica. 
- Áreas multidisciplinares e técnicas 
no apoio à gestão de instalações. 
- Aspectos físicos e funcionais. 
- Tipos de actividades e técnicas 
de apoio à gestão de complexos 
desportivos. 
Procedimentos de organização e 
planeamento - mapas de utilização 
diária, semanal, mensal  
e anual. 
 Cálculo e controlo da utência 
máxima (praticantes) instantânea. 
Taxa ou índice de utilização  
- Normas de controlo e gestão 
integrada de acessos  
- Aspectos de segurança e meios 
de informação ao utente  
-Elementos constituintes do plano 
de emergência . 
 
- Barreiras arquitetónicas. 

- Identificar as implicações legais, sociais, económicas, 
ambientais, territoriais e políticas do processo de planeamento e 
gestão de complexos desportivos . 

- Identificar as principais áreas funcionais e de apoio, tendo por 
referência as estruturas humanas, recursos associados e as 
actividades de apoio à gestão . 

- Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de complexos 
desportivos, privilegiando abordagens centradas em técnicas de 
controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e 
equipamentos em instalações 

- Caracterizar as principais actividades e serviços de desporto 
promovidos em complexos desportivos. 

 

A tipologia das 

perguntas será: 

 

- Respostas de 

desenvolvimento;   

  

  

  

  

  

  

220000  PPOONNTTOOSS  

A avaliação teórica dos alunos tem em 

consideração as referências programáticas. 

Na atribuição da classificação são tidos em 

conta: 

- Domínio do conhecimento dos conteúdos 

programáticos abordados. 

- Clareza da expressão escrita. 

- Capacidade de relacionar os conteúdos 

com a sua própria experiência.  

- A ausência de respostas/ respostas 

ilegíveis terão cotação zero. 

Material a utilizar: Material de escrita (esferográfica azul ou preta). 


