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Curso(s): Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

Disciplina: Organização e Gestão do Desporto   

Nº do Módulo: 4 Designação: Legislação Desportiva                                     Tipo de Prova: Escrita  

Ano: 10ºano                Duração da Prova: 100 minutos 
 

 

CCOONNTTEEÚÚDDOOSS  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  CCOORRRREECCÇÇÃÃOO  

Caracterizar o Direito do Desporto enquanto área que trata 
das relações jurídicas específicas do desporto 

Relacionar o Direito e a atividade desportiva, tendo em 
conta o enquadramento legislativo e regulamentar 
existente, proveniente quer do Estado quer das 
organizações privadas 

Classificar e hierarquizar as fontes do direito do desporto e a 
sua origem 

Reconhecer o sistema desportivo português e as 
organizações desportivas, caraterizando e definindo as 
diversas formas jurídicas de enquadramento 

Caraterizar o sistema desportivo europeu, considerando os 
referenciais orientadores do Conselho da Europa e da 
Comissão Europeia 

Sistematizar as diferentes áreas organizacionais do desporto 
perspetivadas pelo ordenamento jurídico 

. Reconhecer os diferentes tipos de recursos humanos 
afetos ao desporto, o enquadramento legal do exercício das 
suas funções e as condições de contratualização 

Perspetivar, no plano jurídico, os diversos tipos de empresas 

- O direito ao desporto como direito fundamental 

- Princípios de acesso à prática da atividade física e 
desportiva, de acordo com a Lei de Bases da Atividade 
Física e Desportiva  

- Orgânica e funcionamento do sistema desportivo 
português  

- Referenciais orientadores do Conselho da Europa e da 
Comissão Europeia  

- Princípios da Carta Olímpica Legislação Desportiva  

- Enquadramento legislativo da prática de atividade física 
e desportiva aplicado em estabelecimentos de ensino  

- Enquadramento legislativo da prática de atividade física 
e desportiva aplicado às pessoas com deficiência  

-  Apoios financeiros e regime fiscal na área do desporto  

- Regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à 
xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos  

- Regime jurídico da responsabilidade técnica pela direção 
das atividades físicas e desportivas desenvolvidas nas 
instalações desportivas  

Domínio do conhecimento científico dos conteúdos 
programáticos abordados. 

 

Clareza na expressão escrita. 

 

Utilização da terminologia própria da disciplina. 

 

Capacidade de relacionar os conteúdos com a sua própria 
experiência. 

 

A ausência de respostas/ respostas ilegíveis terão cotação zero. 
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que atuam no âmbito do desporto 

Identificar as condições legais de proteção da saúde e/ou da 
segurança do consumidor desportivo 

Caraterizar a acessibilidade e o apoio à prática do desporto a 
pessoas com deficiência 

 

 

 

 

 

 

- Legislação de enquadramento e funcionamento da 
Autoridade Antidopagem de Portugal.  

Material a utilizar: Esferográfica azul ou preta e folha de exame. 

        Teste realizado com a consulta da Lei 5/2007 de 16 de janeiro. 

 Indicações gerais: É necessário ser portador de folha de Exame.  

      Não é permitido o uso de lápis, de corretor nem a circulação de material entre os alunos. 

 


