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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956325 - Gestão e Marketing em Actividade Física e 
Desporto 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 813 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Pedro Bento 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100 45 15                                     40 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 Desenvolver a capacidade de análise e interpretação dos factos sociais característicos das actividades desportivas; 

 Conhecer e dominar a organização de eventos desportivos; 

 Conhecer a Lei de bases do sistema desportivo; 

 Entender as competências de um técnico desportivo; 

 Conhecer as tendências desportivas actuais; 

 Dotar e desenvolver nos alunos a capacidade de distinguir e entender as tendências de certos fenómenos sociais do 
sistema desportivo; 

 Dominar o levantamento da situação desportiva; 

 Conhecer e aplicar as fases do planeamento: estratégico; táctico e operacional; 

 Gerir projectos; 

 Proporcionar conhecimentos sobre o âmbito e conteúdos das actividades de marketing, no contexto desportivo; 

 Proporcionar uma compreensão da filosofia e da função do marketing nas empresas e nos serviços de carácter 
desportivo; 

 Proporcionar conhecimentos básicos necessários à elaboração, implementação e coordenação de estratégias de  
marketing simples<<Máximo de 1000 caracteres com espaços>> 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Conceitos Introdutórios de Gestão; Diagnóstico Externo e Interno; 

As funções da Gestão; 

Conceito de Projecto de Investimento; Ciclo do Projecto; 

Financiamento do Projecto; Critérios de Avaliação de Projectos; Financiamento de projectos; 

Gestão e Implementação do Projecto; 

O Marketing no Mundo Actual e o seu Meio Envolvente; Os Mercados; 

Orientação Estratégica; 
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O Composto de Marketing;  

Estudos de Mercado 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular visa desenvolver a problemática do Planeamento e Gestão, relacionada com a existência de Projectos 
de âmbito Desportivo. Pretendese que os alunos consigam elaborar Projectos e Gerir Espaços de actividade Física e Lazer. 

É ainda objectivo da disciplina criar nos alunos incentivos, na medida em que criem através de iniciativas pessoais, motivações 
ao nível da organização e gestão desportiva, bem como na elaboração e consecução de projectos. 

É ainda objectivo da disciplina criar nos alunos incentivos, na medida em que criem através de iniciativas pessoais, motivações 
ao nível da organização e gestão desportiva, estratégias, produtos ou formas de promoção para os serviços onde possam estar 
inseridos futuramente, num contexto profissional. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A metodologia de ensino desta UC é composta das seguintes vertentes: exposição teórica e trabalho em grupo. A avaliação 
desta UC realizase da seguinte forma : época normal: trabalho em grupo sobre um projecto (55%) e uma frequência teórica 
(45%), na época de recurso é realizado um exame escrito. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A metodologia adoptada nesta unidade curricular, vai ao encontro dos processos de aprendizagem na área da gestão de 
projectos. Através de mecanismos práticos, pretendese que os alunos criem um conceito associado  à área do desporto e 
posteriormente testálo junto de potenciais beneficiários, desenvolvendo assim todos os procedimentos de forma a gerar uma 
ideia inovadora. Além da função conceptual de todo o processo, a componente financeira associada ao mesmo é igualmente 
aplicada e ajustada, de acordo com o plano de negócios. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho de grupo (55%) 

Frequência (45%) 
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