REFERENCIAL DE FORMAÇÃO
EM VIGOR
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813189  Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva
Nível de Qualificação do QNQ: 4
Nível de Qualificação do QEQ: 4

Modalidades de
Educação e Formação

Cursos Profissionais

Total de pontos de
crédito

198,00

Publicado no Despacho n.º13456/2008, de 14 de Maio, que aprova a versão inicial do Catálogo
Nacional de Qualificações.
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atualizações

2ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 48 de 29 de dezembro
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3ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 17 de 08 de maio de
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Observações

1. Perfil de Saída
Descrição Geral

REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva  Nível 4 | 13-11-2019

1 / 130

Colaborar na gestão e manutenção de instalações e de equipamentos desportivos e participar na conceção, desenvolvimento e
avaliação de programas, atividades e eventos desportivos em diversos contextos organizacionais.

5ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 39 de 22 de outubro de
2017 com entrada em vigor a 22 de outubro de 2017.

Observações

1. Perfil de Saída
Descrição Geral
Colaborar na gestão e manutenção de instalações e de equipamentos desportivos e participar na conceção, desenvolvimento e
avaliação de programas, atividades e eventos desportivos em diversos contextos organizacionais.

Atividades Principais
Participar na definição e planeamento de programas, atividades e eventos desportivos de acordo com o âmbito estratégico
e institucional em causa.
Participar no processo de aprovisionamento de recursos necessários à operacionalização de programas, atividades e
eventos desportivos, de acordo com os objetivos estabelecidos, a capacidade da organização e a sua relação com o meio
envolvente.
Participar na angariação de subsídios, apoios e patrocínios junto de potenciais parceiros (entidades públicas e privadas),
de modo a maximizar receitas e garantir condições para a implementação de programas, atividades e eventos desportivos,
considerando o âmbito institucional e o posicionamento da organização em causa.
Colaborar no planeamento e operacionalização de campanhas de informação e divulgação de programas, atividades e
eventos desportivos, junto dos respetivos segmentos alvo.
Participar no controlo, monitorização e avaliação do desenvolvimento de programas, atividades e eventos desportivos,
designadamente no que diz respeito ao cumprimento de tarefas planeadas, à eficácia de procedimentos, ao controlo
orçamental e à qualidade dos serviços prestados.
Coadjuvar na preparação, montagem e desmontagem dos espaços e equipamentos afetos aos programas, atividades e
eventos desportivos, dando indicações sobre os recursos a afetar e o tempo necessário à execução da tarefa, no
cumprimento do plano operacional previamente estabelecido.
Participar na organização, operacionalização e monitorização do processo de inscrições/acreditações em programas,
atividades e eventos desportivos.
Colaborar no apoio e atendimento aos destinatários de programas, atividades e eventos desportivos e aos utilizadores de
instalações desportivas.
Participar na construção, implementação e controlo de regulamentos de utilização de equipamentos e instalações
desportivas, identificando as normas de funcionamento e de segurança a respeitar por trabalhadores e utentes.
Participar na definição e implementação de planos de manutenção de instalações e equipamentos desportivos.
Participar no processo de aprovisionamento de recursos necessários ao regular funcionamento das instalações
desportivas, em conciliação com a frequência e o volume de utilização, as especificidades das atividades nelas
desenvolvidas e as características e comportamentos dos utilizadores.
Colaborar na gestão das instalações e equipamentos desportivos e espaços vocacionados para a prática desportiva, de
acordo com a estratégia e a política comercial da organização e as necessidades e expectativas dos utentes.

3. Referencial de Formação Global

Componente de Formação Sociocultural
Disciplinas

Português (ver programa)

Horas

320
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Língua Estrangeira
I, II |ou
III*

Inglês

ver programa iniciação

ver programa continuação
220

3. Referencial de Formação Global

Componente de Formação Sociocultural
Disciplinas

Horas

Português (ver programa)

320

Língua Estrangeira I, II ou III*
Inglês

ver programa iniciação

ver programa continuação

Francês

ver programa iniciação

ver programa continuação

Espanhol

ver programa iniciação

ver programa continuação

Alemão

ver programa iniciação

ver programa continuação

220

Área de Integração (ver programa)

220

Tecnologias da Informação e Comunicação (ver programa)

100

Educação Física (ver programa)

140
Total:

1000

*

O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma lígua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma
segunda língua no ensino secundário. Nos programas de iniciação adotamse os seis primeiros módulos.

Componente de Formação Científica
Disciplinas

Horas

Estudo do Movimento (ver programa)

100

Matemática (ver programa)

200

Psicologia (ver programa)

200
Total:

500

Total de Pontos de Crédito das Componentes de Formação Sociocultural e de Formação Científica: 70,00

Formação Tecnológica
Código1

UFCD prédefinidas

Horas

Pontos de
crédito

7242

1

Fisiologia do esforço

25

2,25

7243

2

Metodologia do treino

25

2,25

7244

3

Noções básicas de traumatologia e socorrismo no desporto

25

2,25

25
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25

2,25
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em populações
especiais
4 de ApoioAtividade

7246

5

Organização do sistema desportivo

7242

1

Fisiologia do esforço

25

2,25

7243

2

Metodologia do treino

25

2,25

7244

3

Noções básicas de traumatologia e socorrismo no desporto

25

2,25

7245

4

Atividade física em populações especiais

25

2,25

7246

5

Organização do sistema desportivo

25

2,25

7247

6

Introdução à gestão do desporto

25

2,25

7248

7

Estratégia e desenvolvimento das organizações desportivas

25

2,25

7249

8

Legislação desportiva

25

2,25

7250

9

Ética e deontologia no desporto

25

2,25

7251

10

Gestão de recursos humanos no desporto

25

2,25

7252

11

Marketing no desporto

25

2,25

7253

12

Planos de comunicação no desporto

25

2,25

7254

13

Financiamento e patrocínios ao desporto

25

2,25

7255

14

Relações públicas no desporto

25

2,25

7843

15

Técnicas de negociação e venda

50

4,50

7257

16

Noções de contabilidade

25

2,25

7258

17

Planeamento de programas e projetos de desporto

25

2,25

7259

18

Execução de programas e projetos de desporto

25

2,25

0703

19

Cortesia, etiqueta e protocolo no atendimento

25

2,25

7261

20

Técnicas de organização e condução de reuniões

25

2,25

7262

21

Documentação administrativa  tipologia e circuito

25

2,25

7263

22

Gestão orçamental

25

2,25

7264

23

Gestão informática de documentos

25

2,25

0653

24

Arquivo  organização e manutenção

25

2,25

4793

25

Introdução à gestão da qualidade

25

2,25

7265

26

Aprovisionamento e logística no desporto

25

2,25

7266

27

Gestão e tratamento de reclamações

25

2,25

7267

28

Gestão de espaços, instalações e equipamentos desportivos

25

2,25

7268

29

Gestão de piscinas

25

2,25

7269

30

Gestão de grandes campos de jogos

25

2,25

7270

31

Gestão de salas e pavilhões desportivos

25

2,25

7271

32

Gestão de complexos desportivos

25

2,25

7272

33

Gestão de ginásios e centros de lazer

25

2,25

0618

34

Aquisição de equipamentos e serviços

25

2,25

Qualidade de serviços e satisfação dos clientes

25
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Gestão de sistemas de informação aplicados às instalações

25

2,25
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7273

35

7274

36

7270

31

Gestão de salas e pavilhões desportivos

25

2,25

7271

32

Gestão de complexos desportivos

25

2,25

7272

33

Gestão de ginásios e centros de lazer

25

2,25

0618

34

Aquisição de equipamentos e serviços

25

2,25

7273

35

Qualidade de serviços e satisfação dos clientes

25

2,25

7274

36

Gestão de sistemas de informação aplicados às instalações
desportivas

25

2,25

7275

37

25

2,25

950

85,50

Ambiente, segurança e saúde no trabalho em organizações
desportivas
Total da carga horária e de pontos de crédito:

Para obter a qualificação de Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva, para além das UFCD prédefinidas, terão também de ser
realizadas 250 horas da Bolsa de UFCD (75 horas da Desportos Coletivos de UFCD e 25 horas da Desportos de Combate de
UFCD e 75 horas da Desportos de Natureza e Aventura de UFCD e 75 horas da Desportos Individuais de UFCD)

Bolsa de UFCD

Código

Desportos Coletivos UFCD

Horas

Pontos
de
crédito

7276

38

Andebol

25

2,25

7277

39

Basquetebol

25

2,25

7278

40

Futebol

25

2,25

7279

41

Voleibol

25

2,25

7280

42

Râguebi

25

2,25

7852

43

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/ desenvolvimento

25

2,25

7853

44

Ideias e oportunidades de negócio

50

4,50

7854

45

Plano de negócio – criação de micronegócios

25

2,25

7855

46

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

50

4,50

8598

47

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8599

48

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8600

49

Competências empreendedoras e técnicas de procura de emprego

25

2,25

9820

50

Planeamento e gestão do orçamento familiar

25

2,25

9821

51

Produtos financeiros básicos

50

4,50

9822

52

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

53

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

54

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

9825

55

Poupança e suas aplicações

50

4,50

Horas

Pontos
de
crédito

25

2,25

Código

7286

Desportos de Combate UFCD

56

Judo

REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva  Nível 4 | 13-11-2019

7287

57

Karaté

25

7288

58

Taekwondo

25
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2,25
2,25

9822

52

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

53

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

54

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

9825

55

Poupança e suas aplicações

50

4,50

Horas

Pontos
de
crédito

Código

Desportos de Combate UFCD

7286

56

Judo

25

2,25

7287

57

Karaté

25

2,25

7288

58

Taekwondo

25

2,25

7852

59

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/ desenvolvimento

25

2,25

7853

60

Ideias e oportunidades de negócio

50

4,50

7854

61

Plano de negócio – criação de micronegócios

25

2,25

7855

62

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

50

4,50

8598

63

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8599

64

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8600

65

Competências empreendedoras e técnicas de procura de emprego

25

2,25

9820

66

Planeamento e gestão do orçamento familiar

25

2,25

9821

67

Produtos financeiros básicos

50

4,50

9822

68

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

69

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

70

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

9825

71

Poupança e suas aplicações

50

4,50

Horas

Pontos
de
crédito

Código

Desportos de Natureza e Aventura UFCD

7289

72

Orientação

25

2,25

7290

73

Bicicleta-todo-o-terreno (BTT)

25

2,25

7291

74

Escalada

25

2,25

7292

75

Canoagem

25

2,25

7293

76

Surf

25

2,25

7294

77

Windsurf

25

2,25

7295

78

Vela

25

2,25

7296

79

Pedestrianismo

25

2,25

7852

80

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/ desenvolvimento

25

2,25

7853

81

Ideias e oportunidades de negócio

50

4,50

7854

82

Plano de negócio – criação de micronegócios

25

2,25

7855

83

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

50

64,50
/ 130

8598

84

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

25

2,25
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9822

68

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

69

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

70

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

9825

71

Poupança e suas aplicações

50

4,50

Horas

Pontos
de
crédito

Código

Desportos de Natureza e Aventura UFCD

7289

72

Orientação

25

2,25

7290

73

Bicicleta-todo-o-terreno (BTT)

25

2,25

7291

74

Escalada

25

2,25

7292

75

Canoagem

25

2,25

7293

76

Surf

25

2,25

7294

77

Windsurf

25

2,25

7295

78

Vela

25

2,25

7296

79

Pedestrianismo

25

2,25

7852

80

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/ desenvolvimento

25

2,25

7853

81

Ideias e oportunidades de negócio

50

4,50

7854

82

Plano de negócio – criação de micronegócios

25

2,25

7855

83

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

50

4,50

8598

84

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8599

85

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8600

86

Competências empreendedoras e técnicas de procura de emprego

25

2,25

9820

87

Planeamento e gestão do orçamento familiar

25

2,25

9821

88

Produtos financeiros básicos

50

4,50

9822

89

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

90

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

91

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

9825

92

Poupança e suas aplicações

50

4,50

Horas

Pontos
de
crédito

Código

Desportos Individuais UFCD

7281

93

Natação

25

2,25

7282

94

Ginástica

25

2,25

7283

95

Atletismo

25

2,25

7284

96

Ténis

25

2,25

7285

97

Golfe

25

2,25

7852

98

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/ desenvolvimento

25

2,25

Ideias e oportunidades de negócio

50

74,50
/ 130

Plano de negócio – criação de micronegócios

25

2,25
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7853

99

7854

100

9822

89

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

90

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

91

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

9825

92

Poupança e suas aplicações

50

4,50

Horas

Pontos
de
crédito

Código

Desportos Individuais UFCD

7281

93

Natação

25

2,25

7282

94

Ginástica

25

2,25

7283

95

Atletismo

25

2,25

7284

96

Ténis

25

2,25

7285

97

Golfe

25

2,25

7852

98

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/ desenvolvimento

25

2,25

7853

99

Ideias e oportunidades de negócio

50

4,50

7854

100

Plano de negócio – criação de micronegócios

25

2,25

7855

101

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

50

4,50

8598

102

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8599

103

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8600

104

Competências empreendedoras e técnicas de procura de emprego

25

2,25

9820

105

Planeamento e gestão do orçamento familiar

25

2,25

9821

106

Produtos financeiros básicos

50

4,50

9822

107

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

108

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

109

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

9825

110

Poupança e suas aplicações

50

4,50

1200

Total da carga horária e de pontos de crédito da Formação Tecnológica

108

Formação em Contexto de Trabalho

Horas

Pontos de
crédito

A formação em contexto de trabalho nos cursos profissionais está integrada na componente de
formação tecnológica.
A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e desenvolvimento de competências
técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir e é
objeto de regulamentação própria.

600 a 840

20,00

Os códigos assinalados a laranja correspondem a UFCD comuns a dois ou mais referenciais, ou seja, transferíveis entre referenciais de
formação.
1

4. Desenvolvimento das Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) Formação Tecnológica

7242

Fisiologia do esforço
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Carga horária
25 horas
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Reconhecer o papel da fisiologia do esforço quando aplicada às atividades físicas e ao desporto
Relacionar os processos adaptativos à especificidade das situações de esforço e aos mecanismos de fadiga
Descrever os processos metabólicos, aeróbios e anaeróbios, em diferentes tarefas de atividade física
Identificar os mecanismos básicos e limites biológicos de adaptação e treino em situações de atividade

formação tecnológica.
A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e desenvolvimento de competências
técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir e é
objeto de regulamentação própria.

600 a 840

20,00

Os códigos assinalados a laranja correspondem a UFCD comuns a dois ou mais referenciais, ou seja, transferíveis entre referenciais de
formação.
1

4. Desenvolvimento das Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) Formação Tecnológica

7242

Objetivo(s)

Fisiologia do esforço

Carga horária
25 horas

Reconhecer o papel da fisiologia do esforço quando aplicada às atividades físicas e ao desporto
Relacionar os processos adaptativos à especificidade das situações de esforço e aos mecanismos de fadiga
Descrever os processos metabólicos, aeróbios e anaeróbios, em diferentes tarefas de atividade física
Identificar os mecanismos básicos e limites biológicos de adaptação e treino em situações de atividade
desportiva
Identificar as respostas fisiológicas agudas ou crónicas de alguns tipos específicos de exercícios físicos
habitualmente utilizados, bem como interpretar e avaliar as respostas fisiológicas em dependência de algumas
das características individuais do praticante
Descrever as determinantes do consumo de oxigénio, a nível das suas diferentes fases: captação, fixação,
transporte e utilização

Conteúdos
Introdução à fisiologia do esforço
Índices
Conceitos
Classificação das capacidades físicas
Princípios gerais e sistemas energéticos
A energia e o ATP
Formas de obtenção e fontes de produção de ATP
Transferência da energia no movimento
Medida de consumo energético
Consumo energético (repouso e em atividade física)
A fadiga
Noção de adaptação, homeostasia e heterostasia
Noção de estímulo – ação motora
O estímulo como fator desencadeador de modificações orgânicas
O estímulo dirigido como “carga funcional”
Características do estímulo
Relação estímulo e adaptação
Mecanismos bioquímicos e genéticos da adaptação
Síndroma geral de adaptação ao stresse
Sistema neuromuscular
Estrutura e função do músculoesquelético
Controlo muscular no movimento
Adaptações neuromusculares
Tipos de contração muscular na relação força/velocidade
Características funcionais do músculo estriado: relação força comprimento
Força/velocidade e produção de potência
Implicações dos tipos de unidades motoras e fibras musculares para o exercício
Sistema cardiovascular
Estrutura e função
Controle neural e humoral
Comportamento das variáveis em resposta ao repouso e a diferentes tipos de exercícios físicos
Adaptações cardiovasculares
Sistema cardiorrespiratório
Estrutura e organização
Volumes e capacidades pulmonares
Sistema endócrino e termorregulação
Organização e resposta ao exercício físico
Regulação hormonal no exercício
Termorregulação e exercício

7243

Metodologia do treino

Identificar os aspetos e conceitos gerais de introdução ao treino desportivo
Identificar os princípios orientadores do treino desportivo
Descrever a influência dos fatores do treino no rendimento desportivo
Objetivo(s)
Distinguir e caracterizar os diferentes tipos de capacidades físicas
Identificar as formas de manifestação das capacidades físicas nas principais modalidades
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Carga horária
25 horas
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Sistema endócrino e termorregulação
Organização e resposta ao exercício físico
Regulação hormonal no exercício
Termorregulação e exercício

7243

Objetivo(s)

Metodologia do treino

Carga horária
25 horas

Identificar os aspetos e conceitos gerais de introdução ao treino desportivo
Identificar os princípios orientadores do treino desportivo
Descrever a influência dos fatores do treino no rendimento desportivo
Distinguir e caracterizar os diferentes tipos de capacidades físicas
Identificar as formas de manifestação das capacidades físicas nas principais modalidades
Articular a periodização do treino com a forma desportiva

Conteúdos
Aspetos genéricos do treino desportivo
Evolução do processo de treino
Objetivos do treino e a definição de altorendimento
Fundamentação biológica do treino
Noção de carga de treino
Componentes da carga
A fadiga e a recuperação
Exercício de treino
Princípios do treino
Fatores de treino
Fator físico
 Força
 Resistência
- Velocidade
- Flexibilidade
- Capacidades coordenativas
Fator técnico
Fator tático
Fator psicológico
Estrutura do processo de treino
Época desportiva
Periodização do treino
A forma desportiva e a estrutura do processo de treino

7244

Objetivo(s)

Noções básicas de traumatologia e socorrismo no desporto

Carga horária
25 horas

Identificar as principais situações de risco no desporto
Identificar as situações de risco específicas das principais modalidades desportivas
Identificar os principais tipos de lesões provocadas pelas situações de risco
Reconhecer os principais tipos de lesões associadas às principais modalidades desportivas
Descrever as técnicas de primeiros socorros adequadas aos principais tipos de lesões
Colaborar na atuação em situações onde sejam necessários cuidados de primeiros socorros, decorrentes da
prática das principais modalidades desportivas

Conteúdos
Traumatologia
A perspetiva preventiva das lesões desportivas
Tipos de prevenção  primária, secundária e terciária
Conceito de lesão desportiva
Principais lesões desportivas típicas
Fatores de risco intrínsecos e extrínsecos das lesões desportivas
Gesto desportivo como agente causal das lesões:
 Principais lesões associadas às principais modalidades desportivas: desportos coletivos, individuais, desportos de combate,
modalidades da área da condição física e desportos natureza
Socorrismo
Prevenção de acidentes
Plano de emergência
Estojo de primeiros socorros
Exame primário e secundário
Modos de avaliação da situação e da pessoa (vítima)
Suporte Básico de Vida
Tipo de alterações de consciência
Tipos de alterações respiratórias e hemorrágicas
Tipos de lesões
- Feridas
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 Térmicas
- Osteoarticulares
- Musculares
Organismos nacionais e internacionais de primeiros socorros

Estrutura do processo de treino
Época desportiva
Periodização do treino
A forma desportiva e a estrutura do processo de treino

7244

Objetivo(s)

Noções básicas de traumatologia e socorrismo no desporto

Carga horária
25 horas

Identificar as principais situações de risco no desporto
Identificar as situações de risco específicas das principais modalidades desportivas
Identificar os principais tipos de lesões provocadas pelas situações de risco
Reconhecer os principais tipos de lesões associadas às principais modalidades desportivas
Descrever as técnicas de primeiros socorros adequadas aos principais tipos de lesões
Colaborar na atuação em situações onde sejam necessários cuidados de primeiros socorros, decorrentes da
prática das principais modalidades desportivas

Conteúdos
Traumatologia
A perspetiva preventiva das lesões desportivas
Tipos de prevenção  primária, secundária e terciária
Conceito de lesão desportiva
Principais lesões desportivas típicas
Fatores de risco intrínsecos e extrínsecos das lesões desportivas
Gesto desportivo como agente causal das lesões:
 Principais lesões associadas às principais modalidades desportivas: desportos coletivos, individuais, desportos de combate,
modalidades da área da condição física e desportos natureza
Socorrismo
Prevenção de acidentes
Plano de emergência
Estojo de primeiros socorros
Exame primário e secundário
Modos de avaliação da situação e da pessoa (vítima)
Suporte Básico de Vida
Tipo de alterações de consciência
Tipos de alterações respiratórias e hemorrágicas
Tipos de lesões
- Feridas
 Térmicas
- Osteoarticulares
- Musculares
Organismos nacionais e internacionais de primeiros socorros

7245

Objetivo(s)

Atividade física em populações especiais

Carga horária
25 horas

Analisar as evidências científicas sobre a relação entre o exercício físico e a saúde;
Descrever os princípios, os pressupostos e as técnicas da avaliação e prescrição do exercício em populações
especiais;
Descrever as principais características, capacidades, necessidades e objetivos das populações nas fases
especiais da vida;
Descrever as principais características, capacidades, necessidades e objetivos das populações com
determinados problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, obesidade e osteoporose;
Colaborar na conceção, promoção e análise dos programas de exercício físico para populações especiais

Conteúdos
Exercício e saúde:
Conceito de atividade física formal e informal
Exercício físico como estímulo metabólico e biomecânico
Evidências científicas sobre a relação entre o exercício físico e a saúde em populações em fases especiais da vida e populações
com determinado problema de saúde
Conceitos, princípios e pressupostos da avaliação e prescrição do exercício
Tipo dos instrumentos e técnicas de avaliação da condição física
Estratificação de risco de doença cardiovascular
Exercício, desenvolvimento e envelhecimento:
Principais características, capacidades, necessidades e objetivos das populações nas fases especiais da vida: crianças, jovens e
idosos
Adaptação das linhas orientadoras da avaliação e prescrição do exercício à populaçãoalvo, no que se refere à aptidão física,
muscular e composição corporal
Exercício como fator de intervenção primária e secundária:
Definição
Principais causas, fatores de risco e características da hipertensão, diabetes, obesidade e osteoporose
Principais características, capacidades e necessidades das populações com determinados problemas de saúde: hipertensão,
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva  Nível 4 | 13-11-2019
11 / 130
diabetes, obesidade e osteoporose
Objetivos e benefícios do exercício para prevenção e controlo de hipertensão, diabetes, obesidade e osteoporose
Adaptação das linhas orientadoras da avaliação e prescrição do exercício à populaçãoalvo, no que se refere à aptidão física,
muscular e composição corporal

 Térmicas
- Osteoarticulares
- Musculares
Organismos nacionais e internacionais de primeiros socorros

7245

Objetivo(s)

Atividade física em populações especiais

Carga horária
25 horas

Analisar as evidências científicas sobre a relação entre o exercício físico e a saúde;
Descrever os princípios, os pressupostos e as técnicas da avaliação e prescrição do exercício em populações
especiais;
Descrever as principais características, capacidades, necessidades e objetivos das populações nas fases
especiais da vida;
Descrever as principais características, capacidades, necessidades e objetivos das populações com
determinados problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, obesidade e osteoporose;
Colaborar na conceção, promoção e análise dos programas de exercício físico para populações especiais

Conteúdos
Exercício e saúde:
Conceito de atividade física formal e informal
Exercício físico como estímulo metabólico e biomecânico
Evidências científicas sobre a relação entre o exercício físico e a saúde em populações em fases especiais da vida e populações
com determinado problema de saúde
Conceitos, princípios e pressupostos da avaliação e prescrição do exercício
Tipo dos instrumentos e técnicas de avaliação da condição física
Estratificação de risco de doença cardiovascular
Exercício, desenvolvimento e envelhecimento:
Principais características, capacidades, necessidades e objetivos das populações nas fases especiais da vida: crianças, jovens e
idosos
Adaptação das linhas orientadoras da avaliação e prescrição do exercício à populaçãoalvo, no que se refere à aptidão física,
muscular e composição corporal
Exercício como fator de intervenção primária e secundária:
Definição
Principais causas, fatores de risco e características da hipertensão, diabetes, obesidade e osteoporose
Principais características, capacidades e necessidades das populações com determinados problemas de saúde: hipertensão,
diabetes, obesidade e osteoporose
Objetivos e benefícios do exercício para prevenção e controlo de hipertensão, diabetes, obesidade e osteoporose
Adaptação das linhas orientadoras da avaliação e prescrição do exercício à populaçãoalvo, no que se refere à aptidão física,
muscular e composição corporal
Programas de exercício para pessoas portadoras de deficiência:
Tipos de programas de exercício para populações portadoras de deficiência
Tipo de limitações e preocupações específicas adequadas ao tipo de deficiência
Estabelecimento de uma relação positiva com os praticantes e promoção da adesão ao exercício
Condições de higiene e segurança a adaptar ao tipo de programas
Técnicas de apoio, metodologias e recursos apropriados

7246

Objetivo(s)

Organização do sistema desportivo

Carga horária
25 horas

Caracterizar o Desporto numa perspetiva sistémica e organizacional
Identificar relações de influência entre a mudança social e a organização do desporto
Caracterizar a organização do sistema desportivo português, bem como as relações com organizações
desportivas internacionais, nomeadamente do espaço geográfico europeu
Descrever o conceito de desporto face à existência de múltiplos setores da prática desportiva e de diferentes
regimes de relação do indivíduo com a prática desportiva
Identificar as principais características da organização do desporto na Europa e na União Europeia
Reconhecer o contexto de aplicação dos principais instrumentos de financiamento do desporto nomeadamente
os contratosprograma de desenvolvimento desportivo, o mecenato e o patrocínio, considerando os regimes de
direitos e deveres associados das entidades envolvidas

Conteúdos
Conceito de Desporto numa perspetiva organizacional  setores e âmbitos da prática desportiva e do envolvimento do indivíduo
Orgânica do Sistema Desportivo Português
Administração pública desportiva central, regional e local
Entidades desportivas privadas
- Movimento associativo desportivo
- Entidades desportivas com fins lucrativos e de natureza comercial
Principais subsistemas relacionados com o desporto
 Turismo, educação, saúde, ambiente, ordenamento do território, trabalho e outros subsistemas relacionados
Documentos reguladores
Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (LBAFD)
 Regulamentação da LBAFD
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 Legislação complementar
A Carta Europeia do Desporto - Conselho da Europa
O Modelo Europeu de Organização do Desporto
Cartas; convenções; declarações; manifestos; recomendações e códigos internacionais do e relacionados com o desporto.

Tipo de limitações e preocupações específicas adequadas ao tipo de deficiência
Estabelecimento de uma relação positiva com os praticantes e promoção da adesão ao exercício
Condições de higiene e segurança a adaptar ao tipo de programas
Técnicas de apoio, metodologias e recursos apropriados

7246

Objetivo(s)

Organização do sistema desportivo

Carga horária
25 horas

Caracterizar o Desporto numa perspetiva sistémica e organizacional
Identificar relações de influência entre a mudança social e a organização do desporto
Caracterizar a organização do sistema desportivo português, bem como as relações com organizações
desportivas internacionais, nomeadamente do espaço geográfico europeu
Descrever o conceito de desporto face à existência de múltiplos setores da prática desportiva e de diferentes
regimes de relação do indivíduo com a prática desportiva
Identificar as principais características da organização do desporto na Europa e na União Europeia
Reconhecer o contexto de aplicação dos principais instrumentos de financiamento do desporto nomeadamente
os contratosprograma de desenvolvimento desportivo, o mecenato e o patrocínio, considerando os regimes de
direitos e deveres associados das entidades envolvidas

Conteúdos
Conceito de Desporto numa perspetiva organizacional  setores e âmbitos da prática desportiva e do envolvimento do indivíduo
Orgânica do Sistema Desportivo Português
Administração pública desportiva central, regional e local
Entidades desportivas privadas
- Movimento associativo desportivo
- Entidades desportivas com fins lucrativos e de natureza comercial
Principais subsistemas relacionados com o desporto
 Turismo, educação, saúde, ambiente, ordenamento do território, trabalho e outros subsistemas relacionados
Documentos reguladores
Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (LBAFD)
 Regulamentação da LBAFD
 Legislação complementar
A Carta Europeia do Desporto - Conselho da Europa
O Modelo Europeu de Organização do Desporto
Cartas; convenções; declarações; manifestos; recomendações e códigos internacionais do e relacionados com o desporto.
Instrumentos de financiamento ao desporto

7247

Objetivo(s)

Introdução à gestão do desporto

Carga horária
25 horas

Caracterizar os principais aspetos influentes da origem e evolução da Gestão do Desporto
Identificar e caracterizar os diferentes contextos de intervenção das organizações desportivas
Reconhecer a estrutura, a cultura e os valores predominantes das diferentes organizações desportivas
Distinguir modelos de gestão adequados às características de cada organização desportiva
Interpretar as diferentes funções do gestor de desporto e as atividades de apoio à gestão
Caracterizar a gestão do desporto como área de intervenção profissional, identificando as principais funções e
competências associadas
Caracterizar as organizações representativas do setor profissional nacional e internacional

Conteúdos
Conceitos Genéricos:
Do Desporto à Gestão do Desporto
Conceito de organização desportiva
O estado da arte da gestão do desporto
O contexto de intervenção das organizações desportivas e os seus objetivos
O gestor de desporto, as funções da gestão e os níveis da gestão
Perfil e funções do gestor por níveis de gestão
Estrutura das Organizações Desportivas
Funcionamento da organização
 As cinco componentes básicas da organização de Mintzberg
 A organização como um sistema de fluxos
 A conceção dos postos de trabalho, da superestrutura, das ligações laterais e a conceção dos sistemas de tomada de decisão
Diferentes tipos de estruturas
Estruturas de Mintzberg
Estruturas formais/informais
Estrutura simples
Estrutura funcional
Estrutura divisionada
Estrutura por projetos e matricial
Estrutura em rede
Estrutura por unidades estratégicas de negócios
Fatores condicionantes da estrutura
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Ambiente
Tecnologia
Dimensão
Recursos

A Carta Europeia do Desporto - Conselho da Europa
O Modelo Europeu de Organização do Desporto
Cartas; convenções; declarações; manifestos; recomendações e códigos internacionais do e relacionados com o desporto.
Instrumentos de financiamento ao desporto

7247

Objetivo(s)

Introdução à gestão do desporto

Carga horária
25 horas

Caracterizar os principais aspetos influentes da origem e evolução da Gestão do Desporto
Identificar e caracterizar os diferentes contextos de intervenção das organizações desportivas
Reconhecer a estrutura, a cultura e os valores predominantes das diferentes organizações desportivas
Distinguir modelos de gestão adequados às características de cada organização desportiva
Interpretar as diferentes funções do gestor de desporto e as atividades de apoio à gestão
Caracterizar a gestão do desporto como área de intervenção profissional, identificando as principais funções e
competências associadas
Caracterizar as organizações representativas do setor profissional nacional e internacional

Conteúdos
Conceitos Genéricos:
Do Desporto à Gestão do Desporto
Conceito de organização desportiva
O estado da arte da gestão do desporto
O contexto de intervenção das organizações desportivas e os seus objetivos
O gestor de desporto, as funções da gestão e os níveis da gestão
Perfil e funções do gestor por níveis de gestão
Estrutura das Organizações Desportivas
Funcionamento da organização
 As cinco componentes básicas da organização de Mintzberg
 A organização como um sistema de fluxos
 A conceção dos postos de trabalho, da superestrutura, das ligações laterais e a conceção dos sistemas de tomada de decisão
Diferentes tipos de estruturas
Estruturas de Mintzberg
Estruturas formais/informais
Estrutura simples
Estrutura funcional
Estrutura divisionada
Estrutura por projetos e matricial
Estrutura em rede
Estrutura por unidades estratégicas de negócios
Fatores condicionantes da estrutura
Ambiente
Tecnologia
Dimensão
Recursos
Idade
Poder e o controlo
Os interessados (stakeholders)
Principais domínios e atividades de apoio ao gestor do desporto

7248

Objetivo(s)

Estratégia e desenvolvimento das organizações desportivas

Carga horária
25 horas

Descrever a função da estratégia no funcionamento de uma organização desportiva
Recolher, tratar e analisar dados e indicadores suscetíveis de identificar mercados do desporto os seus
influenciadores e tendências
Calcular a importância das principais partes interessadas no funcionamento de uma organização desportiva
Interpretar as principais variáveis externas e internas que condicionam o funcionamento de uma organização
desportiva
Relacionar tendências políticas, económicas, sociais e tecnológicas (oportunidades e ameaças externas às
organizações) com capacidades internas, forças e fraquezas
Definir estratégias e transformálas em planos de ação
Criar mecanismos de controlo e de avaliação das estratégias

Conteúdos
Origem e evolução da estratégia
Natureza da estratégia
Conceito de estratégia e sua evolução
Formulação e a formação da estratégia
Diferentes níveis de organização e diferentes níveis de estratégia
Diagnóstico estratégico
Fatores contextuais gerais influenciadores do mercado  políticolegal, económico, social, geográfico e tecnológico (análise PEST)
Ambiente transacional/específico do desporto: concorrência, consumidores/clientes, fornecedores, capitais, pessoas, tecnologia
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específica, reguladores, instalações desportivas, parceiros sociais, stakeholders
Estrutura do mercado de serviços desportivos:
- Indicadores quantitativos e qualitativos do mercado
 Segmentação do mercado

Idade
Poder e o controlo
Os interessados (stakeholders)
Principais domínios e atividades de apoio ao gestor do desporto

7248

Objetivo(s)

Estratégia e desenvolvimento das organizações desportivas

Carga horária
25 horas

Descrever a função da estratégia no funcionamento de uma organização desportiva
Recolher, tratar e analisar dados e indicadores suscetíveis de identificar mercados do desporto os seus
influenciadores e tendências
Calcular a importância das principais partes interessadas no funcionamento de uma organização desportiva
Interpretar as principais variáveis externas e internas que condicionam o funcionamento de uma organização
desportiva
Relacionar tendências políticas, económicas, sociais e tecnológicas (oportunidades e ameaças externas às
organizações) com capacidades internas, forças e fraquezas
Definir estratégias e transformálas em planos de ação
Criar mecanismos de controlo e de avaliação das estratégias

Conteúdos
Origem e evolução da estratégia
Natureza da estratégia
Conceito de estratégia e sua evolução
Formulação e a formação da estratégia
Diferentes níveis de organização e diferentes níveis de estratégia
Diagnóstico estratégico
Fatores contextuais gerais influenciadores do mercado  políticolegal, económico, social, geográfico e tecnológico (análise PEST)
Ambiente transacional/específico do desporto: concorrência, consumidores/clientes, fornecedores, capitais, pessoas, tecnologia
específica, reguladores, instalações desportivas, parceiros sociais, stakeholders
Estrutura do mercado de serviços desportivos:
- Indicadores quantitativos e qualitativos do mercado
 Segmentação do mercado
- Influenciadores do mercado
- Ciclo de vida do mercado.
Ambiente interno: Objetivos, shareholders e stakeholders internos (número, características de consumo interesses, poder,
expectativas), cultura da organização, estrutura organizacional, processos de decisão, sistemas de informação e comunicação,
situação económicafinanceira da organização (rácios económicos e financeiros), análise custoeficiência, número de pessoas e
estruturas por área funcional e qualificação, capacidade de adequação às exigências tecnológicas e organizacionais, competências
e capacidades estratégicas ou distintivas, redes de cooperação e serviços distintivos/dificuldade de replicação (robustness)
Tipo de análise estratégica:
Análise SWOT
Fatores críticos de sucesso
Formulação da estratégia:
Missão e visão
Opções e objetivos estratégicos, resultados e indicadores
Fatores que provocam alterações na organização e no planeamento da concretização da estratégia: valores, liderança, estrutura,
sistemas, pessoas
Procedimentos de definição e controlo da estratégia modelo de balanced scorecard
Planos de ação
Regras de alteração da estratégia para a ação
Medidas, indicadores e mecanismos de controlo

7249

Objetivo(s)

Legislação desportiva

Carga horária
25 horas

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, caracterizando e definindo as
diversas formas jurídicas de enquadramento
Caracterizar 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
Perspectivar, no plano jurídico, os diversos tipos de empresas que atuam no âmbito do desporto
Identificar as condições legais de proteção da saúde e/ou da segurança do consumidor desportivo
Caracterizar a acessibilidade e o apoio à prática do desporto a pessoas com deficiência

Conteúdos
O direito ao desporto como direito fundamental:
15 / 130
Constituição da República Portuguesa, referências implícitas e explícitas ao desporto
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 em função de:
Instrumentos legislativos existentes
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Procedimentos de definição e controlo da estratégia modelo de balanced scorecard
Planos de ação
Regras de alteração da estratégia para a ação
Medidas, indicadores e mecanismos de controlo

7249

Objetivo(s)

Legislação desportiva

Carga horária
25 horas

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, caracterizando e definindo as
diversas formas jurídicas de enquadramento
Caracterizar 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
Perspectivar, no plano jurídico, os diversos tipos de empresas que atuam no âmbito do desporto
Identificar as condições legais de proteção da saúde e/ou da segurança do consumidor desportivo
Caracterizar a acessibilidade e o apoio à prática do desporto a pessoas com deficiência

Conteúdos
O direito ao desporto como direito fundamental:
Constituição da República Portuguesa, referências implícitas e explícitas ao desporto
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 em função de:
Instrumentos legislativos existentes
Estruturas e âmbitos de intervenção
Referenciais orientadores do Conselho da Europa e da Comissão Europeia
Princípios da Carta Olímpica
Tipo de intervenção do Comité Olímpico de Portugal e do Comité Paralímpico de Portugal.
Federações desportivas: utilidade pública desportiva e ligas profissionais
Clubes desportivos e sociedades desportivas
Enquadramento legislativo da prática de atividade física e desportiva aplicado em estabelecimentos de ensino
As associações promotoras de desporto
Enquadramento legislativo da prática de atividade física e desportiva aplicado às pessoas com deficiência
Desporto de natureza e condições de prática em áreas protegidas.
Agentes desportivos
Enquadramento, condições de intervenção e regimes de proteção:
- Praticantes
 Técnicos
- Dirigentes
 Empresários desportivos
Provas ou manifestações desportivas em espaços públicos
Alto rendimento: regimes de acesso e medidas de apoio
Apoios financeiros e regime fiscal na área do desporto
Contratos-programa
Instrumentos de concessão de apoios ou comparticipações financeiras
Regime jurídico de acesso e de exercício da atividade de organização de campos de férias
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
Renovação da cédula  Tipo de Frequência e valor das ações de formação contínua (FC) relativas aos diretores técnicos (DT) e aos
profissionais responsáveis pela orientação e condução do exercício de atividades físicas e desportivas.
Regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto: normas de acesso à obtenção e emissão da Cédula de
treinador de Desporto
Instalações desportivas:
Licenciamento e funcionamento
Responsabilidade técnica e condições de intervenção
Convenção Internacional contra a Dopagem no Desporto, da UNESCO
Legislação de enquadramento e funcionamento da Autoridade Antidopagem de Portugal

7250

Ética e deontologia no desporto

Carga horária
25 horas

Identificar os princípios fundamentais dos valores éticos e culturais.
Aplicar as normas deontológicas e profissionais na sua prática profissional articulandoa com a
responsabilidade pessoal
Identificar fatores éticos de promoção do desenvolvimento institucional.
Objetivo(s)
Reconhecer condutas éticas conducentes à preservação da solidariedade e do respeito numa comunidade
global.
Identificardeas
condutas
éticas
de intervenção
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a
Apoio
à Gestão
Desportiva
 Nível 4 | aplicáveis
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Conteúdos

Licenciamento e funcionamento
Responsabilidade técnica e condições de intervenção
Convenção Internacional contra a Dopagem no Desporto, da UNESCO
Legislação de enquadramento e funcionamento da Autoridade Antidopagem de Portugal

7250

Objetivo(s)

Ética e deontologia no desporto

Carga horária
25 horas

Identificar os princípios fundamentais dos valores éticos e culturais.
Aplicar as normas deontológicas e profissionais na sua prática profissional articulandoa com a
responsabilidade pessoal
Identificar fatores éticos de promoção do desenvolvimento institucional.
Reconhecer condutas éticas conducentes à preservação da solidariedade e do respeito numa comunidade
global.
Identificar as condutas éticas de intervenção aplicáveis aos agentes desportivos

Conteúdos
Princípios fundamentais da ética
Ética, doutrina, deontologia e moral
Conceitoschave: ética, deontologia, consciência
Campos de reflexão/intervenção e suas características comuns e diferenciadas
O método analítico como fundamentação da ética
Valores fundamentais de um código de ética
Ética e liberdade: responsabilidade e intencionalidade
Códigos de ética e padrões deontológicos
Códigos de ética pessoal e de deontologia profissional:
 Da “ciência dos costumes” ao conjunto de deveres
 Princípios e normas específicos de um grupo profissional
Conceitoschave: deontologia, códigos de ética, conduta profissional
Papel das normas de conduta profissional na definição da deontologia de uma profissão
Relação entre as normas deontológicas e a responsabilidade social de um grupo profissional
Dinâmicas entre a responsabilidade profissional e os diferentes contextos sociais
Ética e desenvolvimento institucional
Relação entre a ética individual e os padrões de ética institucional
Conceitoschave: igualdade, diferença, organização comunitária.
Códigos de ética e conduta institucional como elementos de identidade e formação de princípios reguladores das relações inter
pessoais e socioculturais
Papel dos princípios éticos e deontológicos institucionais na mediação de conflitos colectivo
Comunidade global
Globalização e as novas dimensões de atitudes: local, nacional, transnacional e global
 Conceitoschave: nexo local/global, globalização.
Internacionalização, transnacionalidade e os problemas éticos colocados pela globalização
Ambivalências do processo de globalização
 Abertura de mercados: ética na competitividade
 Esbatimento de fronteiras: ética para a igualdade/inclusão
A construção de uma cidadania mundial inclusiva
Importância da criação de plataformas de convergência e desenvolvimento, com vista a uma integração económica mundial
Dimensão ética do combate às desigualdades económicosociais, no âmbito da globalização
Exigências em relação à organização, em termos de:
Participação nos objetivos da organização
Promoção do desenvolvimento da imagem da organização
Uso correto de materiais e equipamentos
Discernimento de julgamento em eventuais situações de conflito
Sigilo profissional
Exigências em relação ao público externo, em termos de:
Respeito e confiança
Princípio da livre concorrência
Comunicação bilateral
A ética no desporto
Considerações gerais e princípios organizadores da ética no desporto
O código de ética desportiva
Ética na gestão do desporto e especificidades da gestão do desporto
Questões éticas na intervenção do técnico de apoio à gestão do desporto

7251

Gestão de recursos humanos no desporto

Identificar e caracterizar o mercado de trabalho da área do desporto
Aplicar as técnicas de gestão e intervenção em termos individuais ou a grupos
Descrever e definir o tipo de funções dos recursos humanos
Caracterizar os processos de recrutamento e selecção
Aplicar métodos de avaliação do desempenho dos recursos humanos
Objetivo(s)
Apoiar a organização de programas de formação de recursos humanos
Identificardeprocessos
de motivação
em termos de equipa ou individuais
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Executar processos administrativos relacionados com a gestão de recursos humanos
Identificar os processos de gestão facilitadores da mudança organizacional

Carga horária
25 horas
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Considerações gerais e princípios organizadores da ética no desporto
O código de ética desportiva
Ética na gestão do desporto e especificidades da gestão do desporto
Questões éticas na intervenção do técnico de apoio à gestão do desporto

7251

Objetivo(s)

Gestão de recursos humanos no desporto

Carga horária
25 horas

Identificar e caracterizar o mercado de trabalho da área do desporto
Aplicar as técnicas de gestão e intervenção em termos individuais ou a grupos
Descrever e definir o tipo de funções dos recursos humanos
Caracterizar os processos de recrutamento e selecção
Aplicar métodos de avaliação do desempenho dos recursos humanos
Apoiar a organização de programas de formação de recursos humanos
Identificar processos de motivação e recompensa em termos de equipa ou individuais
Executar processos administrativos relacionados com a gestão de recursos humanos
Identificar os processos de gestão facilitadores da mudança organizacional

Conteúdos
Recursos humanos nas organizações em termos de:
Mercado de trabalho no desporto
Mudanças e transformações da função de gestão de pessoas
Gestão de pessoas num ambiente dinâmico
Capital intelectual
Planeamento estratégico da gestão de pessoas
Constituição e gestão de equipas de trabalho
Objetivos da descrição e análise de funções
Métodos e fases de descrição e análise de funções
O desenho de tipo de funções
Funções genéricas de um gestor desportivo
Técnicas de recrutamento e seleção de pessoas
Importância da coesão e da comunicação nas equipas de trabalho
Técnicas de gestão e organização da equipa
Bases fundamentais do conhecimento do grupo
Conceito de grupo
Características do grupo
Fases do desenvolvimento do grupo
Tipos de grupo
Influência do grupo sobre o indivíduo e a organização
Trabalho em equipa em termos de:
Integração das pessoas na organização, nos grupos e nas funções
Equipa e o trabalho
Orientação de pessoas
Vivências e funcionamento da equipa de trabalho
Coesão e conflito
Liderança
Motivação
Condições de trabalho
Métodos e instrumentos de gestão de pessoas
Gestão do efetivo  obrigações legais, mapas de pessoal, balanço social
A organização prática das tarefas e gestão do tempo do pessoal
Processos de motivação
Sistema de construção da remuneração
Tipo de incentivos
Tipo de benefícios sociais
Tipos de contratos de trabalho

7252

Objetivo(s)

Marketing no desporto

Carga horária
25 horas

Usar, corretamente, os conceitos e aplicações do marketing às diferentes organizações do desporto
Identificar o mercado do desporto
Aplicar ao mercado do desporto os principais critérios de segmentação, selecionando os segmentos de
mercado alvo
Colaborar na definição de programas, atividades e eventos desportivos tendo em conta os segmentos de
mercado / população a que se destinam
Aplicar o conceito de marketingmix e as relações entre as variáveis: produto /serviços / atividades, preço,
distribuição / localização e comunicação

Conteúdos
Fundamentos do marketing do desporto
Conceito de marketing
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Funções do marketing
Marketing estratégico e marketing operacional
O mercado do desporto
Conceito de mercado do desporto
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Sistema de construção da remuneração
Tipo de incentivos
Tipo de benefícios sociais
Tipos de contratos de trabalho

7252

Objetivo(s)

Marketing no desporto

Carga horária
25 horas

Usar, corretamente, os conceitos e aplicações do marketing às diferentes organizações do desporto
Identificar o mercado do desporto
Aplicar ao mercado do desporto os principais critérios de segmentação, selecionando os segmentos de
mercado alvo
Colaborar na definição de programas, atividades e eventos desportivos tendo em conta os segmentos de
mercado / população a que se destinam
Aplicar o conceito de marketingmix e as relações entre as variáveis: produto /serviços / atividades, preço,
distribuição / localização e comunicação

Conteúdos
Fundamentos do marketing do desporto
Conceito de marketing
Funções do marketing
Marketing estratégico e marketing operacional
O mercado do desporto
Conceito de mercado do desporto
Dimensão potencial do mercado
Processo de decisão do consumidor de desporto
Estudo da concorrência
A segmentação do mercado de desporto e o posicionamento
Conceito de segmentação
Principais critérios de segmentação
Escolha dos segmentos de mercado alvo
Marketing-mix do desporto
A integração dos elementos do mix
Tipo de decisões a tomar face:
 Produto /serviços / atividade
 Preços
 Distribuição / localização
 Comunicação

7253

Objetivo(s)

Planos de comunicação no desporto

Carga horária
25 horas

Caracterizar as funções da comunicação aplicadas aos programas, atividades e eventos desportivos
Discriminar plano e propor as ações de comunicação tendo em conta os programas, atividades e eventos
desportivos
Identificar as principais características dos elementos do mix de comunicação
Reconhecer os principais elementos do plano de comunicação: objetivos, públicoalvo, mensagem, canais de
comunicação, meios e suportes, timing/frequência/duração, orçamento e avaliação
Utilizar a matriz de comunicação e os elementos que a integram no planeamento, execução e avaliação das
ações

Conteúdos
Fundamentos da comunicação
O que é a comunicação
O que é a comunicação de marketing
Modelos da comunicação
Modelo de estímulo e resposta
Modelo funcional da comunicação
Funções da comunicação
Gestão da comunicação: do plano de marketing para o plano de comunicação
Propósitos gerais da comunicação
Principais elementos do mix de comunicação aplicados aos programas, atividades e eventos desportivos
- Publicidade
- Marketing directo
 Relações públicas
 Promoções
- Merchandising
 Força de vendas
Etapas do plano de comunicação
Análise da situação
Definição dos objetivos
Selecção do públicoalvo
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Escolha da mensagem
Escolha dos canais de comunicação, meios e suportes
Timing/Frequência/Duração
Definição do orçamento
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Produto /serviços / atividade
Preços
Distribuição / localização
Comunicação

7253

Objetivo(s)

Planos de comunicação no desporto

Carga horária
25 horas

Caracterizar as funções da comunicação aplicadas aos programas, atividades e eventos desportivos
Discriminar plano e propor as ações de comunicação tendo em conta os programas, atividades e eventos
desportivos
Identificar as principais características dos elementos do mix de comunicação
Reconhecer os principais elementos do plano de comunicação: objetivos, públicoalvo, mensagem, canais de
comunicação, meios e suportes, timing/frequência/duração, orçamento e avaliação
Utilizar a matriz de comunicação e os elementos que a integram no planeamento, execução e avaliação das
ações

Conteúdos
Fundamentos da comunicação
O que é a comunicação
O que é a comunicação de marketing
Modelos da comunicação
Modelo de estímulo e resposta
Modelo funcional da comunicação
Funções da comunicação
Gestão da comunicação: do plano de marketing para o plano de comunicação
Propósitos gerais da comunicação
Principais elementos do mix de comunicação aplicados aos programas, atividades e eventos desportivos
- Publicidade
- Marketing directo
 Relações públicas
 Promoções
- Merchandising
 Força de vendas
Etapas do plano de comunicação
Análise da situação
Definição dos objetivos
Selecção do públicoalvo
Escolha da mensagem
Escolha dos canais de comunicação, meios e suportes
Timing/Frequência/Duração
Definição do orçamento
Execução do plano, a matriz de comunicação, responsabilidade pela aprovação do plano e das acções
Avaliação dos resultados face aos objetivos estabelecidos

7254

Objetivo(s)

Financiamento e patrocínios ao desporto

Carga horária
25 horas

Identificar as fontes de financiamento, públicas e privadas, em função das características dos programas,
atividades e eventos desportivos
Preparar, com apoio, a proposta de programa desportivo para celebração de contratoprograma de
desenvolvimento desportivo
Reconhecer as características dos programas, atividades e eventos desportivos suscetíveis de financiamento
através do patrocínio
Identificar os elementos da proposta de patrocínio
Preparar, com apoio, a proposta de patrocínio para um potencial patrocinador

Conteúdos
Tipos de financiamento das entidades públicas que apoiam o desporto
Nível nacional, supramunicipal e local
Legislação de enquadramento
Contratos-programa de desenvolvimento desportivo
Propostas a apresentar pelas entidades beneficiárias com vista à celebração de contratosprograma de desenvolvimento
desportivo
Relatórios do programa desportivo
O patrocínio ao desporto
Princípios do patrocínio e as características dos programas, atividades e eventos desportivos
Conteúdos da proposta de patrocínio ao desporto.
Fases do processo de obtenção de patrocínio
Caracterização do projecto
Pesquisas de mercado das empresas que apoiam programas, atividades e eventos desportivos
Propostas de patrocínio
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 Elementos da proposta de patrocínio
 Redação do contrato de patrocínio
 Relatório do patrocínio  avaliação e controlo

Timing/Frequência/Duração
Definição do orçamento
Execução do plano, a matriz de comunicação, responsabilidade pela aprovação do plano e das acções
Avaliação dos resultados face aos objetivos estabelecidos

7254

Objetivo(s)

Financiamento e patrocínios ao desporto

Carga horária
25 horas

Identificar as fontes de financiamento, públicas e privadas, em função das características dos programas,
atividades e eventos desportivos
Preparar, com apoio, a proposta de programa desportivo para celebração de contratoprograma de
desenvolvimento desportivo
Reconhecer as características dos programas, atividades e eventos desportivos suscetíveis de financiamento
através do patrocínio
Identificar os elementos da proposta de patrocínio
Preparar, com apoio, a proposta de patrocínio para um potencial patrocinador

Conteúdos
Tipos de financiamento das entidades públicas que apoiam o desporto
Nível nacional, supramunicipal e local
Legislação de enquadramento
Contratos-programa de desenvolvimento desportivo
Propostas a apresentar pelas entidades beneficiárias com vista à celebração de contratosprograma de desenvolvimento
desportivo
Relatórios do programa desportivo
O patrocínio ao desporto
Princípios do patrocínio e as características dos programas, atividades e eventos desportivos
Conteúdos da proposta de patrocínio ao desporto.
Fases do processo de obtenção de patrocínio
Caracterização do projecto
Pesquisas de mercado das empresas que apoiam programas, atividades e eventos desportivos
Propostas de patrocínio
 Elementos da proposta de patrocínio
 Redação do contrato de patrocínio
 Relatório do patrocínio  avaliação e controlo

7255

Objetivo(s)

Relações públicas no desporto

Carga horária
25 horas

Identificar as funções e objetivos das relações públicas
Identificar os diferentes grupos de interessados na organização desportiva
Reconhecer os destinatários das ações de relações públicas, utilizando as formas mais adequadas para com
eles comunicar
Identificar e usar as redes sociais para concretizar objetivos das relações públicas
Comunicar de forma adequada com os órgãos de comunicação social

Conteúdos
Relações públicas
Função e papel
Conceito e objetivos
A opinião pública da organização desportiva, programas, atividades e eventos
Organização das relações públicas na organização desportiva
Tipologia das ações de relações públicas
As relações públicas e os diferentes grupos de interessados e destinatários
Comerciais: clientes, fans, sócios, participantes, fornecedores, concorrentes
Autoridades do governo: câmara municipal, o governo e seus departamentos responsáveis pelo desporto, entidades reguladoras,
federações desportivas
Entidades financeiras: investidores, banca, patrocinadores
Órgãos de comunicação social: imprensa, rádios, internet
Trabalhadores
Comunidade em geral e os diferentes grupos
A utilização dos atletas de renome e as figuras públicas como forma de promoção da organização desportiva, programas, atividades
e eventos
Formas de comunicar com os órgãos de comunicação social
Contacto e relacionamento com jornalistas
Conferência de imprensa
Comunicação escrita  normas de redação e prazos de envio
Sessão de fotografias
Entrevista na rádio e na televisão
Formas de comunicar através da internet: sites, portais, blogues e redes sociais
Artigos de opinião dos agentes desportivos da organização desportiva nos órgãos de comunicação social e na plataforma internet
Etapas de um plano/programa de ações de relações públicas
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Propostas de patrocínio
 Elementos da proposta de patrocínio
 Redação do contrato de patrocínio
 Relatório do patrocínio  avaliação e controlo

7255

Objetivo(s)

Relações públicas no desporto

Carga horária
25 horas

Identificar as funções e objetivos das relações públicas
Identificar os diferentes grupos de interessados na organização desportiva
Reconhecer os destinatários das ações de relações públicas, utilizando as formas mais adequadas para com
eles comunicar
Identificar e usar as redes sociais para concretizar objetivos das relações públicas
Comunicar de forma adequada com os órgãos de comunicação social

Conteúdos
Relações públicas
Função e papel
Conceito e objetivos
A opinião pública da organização desportiva, programas, atividades e eventos
Organização das relações públicas na organização desportiva
Tipologia das ações de relações públicas
As relações públicas e os diferentes grupos de interessados e destinatários
Comerciais: clientes, fans, sócios, participantes, fornecedores, concorrentes
Autoridades do governo: câmara municipal, o governo e seus departamentos responsáveis pelo desporto, entidades reguladoras,
federações desportivas
Entidades financeiras: investidores, banca, patrocinadores
Órgãos de comunicação social: imprensa, rádios, internet
Trabalhadores
Comunidade em geral e os diferentes grupos
A utilização dos atletas de renome e as figuras públicas como forma de promoção da organização desportiva, programas, atividades
e eventos
Formas de comunicar com os órgãos de comunicação social
Contacto e relacionamento com jornalistas
Conferência de imprensa
Comunicação escrita  normas de redação e prazos de envio
Sessão de fotografias
Entrevista na rádio e na televisão
Formas de comunicar através da internet: sites, portais, blogues e redes sociais
Artigos de opinião dos agentes desportivos da organização desportiva nos órgãos de comunicação social e na plataforma internet
Etapas de um plano/programa de ações de relações públicas

7843

Objetivo(s)

Técnicas de negociação e venda

Carga horária
50 horas

Identificar as necessidades e as motivações do cliente.
Descrever o processo comunicacional na venda.
Aplicar as técnicas de negociação.
Identificar as fases do ciclo de vida de uma venda.

Conteúdos
O processo comunicacional na venda
Bases da comunicação
Qualidades e aptidões básicas do vendedor
A linguagem
Técnicas de expressão
Retórica e Persuasão
Escuta ativa
Técnicas de negociação
Argumentação
Tratamento das objeções
As perguntas
Alternativa positiva
Apresentação do preço
Técnicas de venda
Identificação das motivações e necessidades
Análise e avaliação das soluções possíveis
A demonstração da solução
A concretização
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Noções de contabilidade

22 / 130
Carga horária
25 horas

Entrevista na rádio e na televisão
Formas de comunicar através da internet: sites, portais, blogues e redes sociais
Artigos de opinião dos agentes desportivos da organização desportiva nos órgãos de comunicação social e na plataforma internet
Etapas de um plano/programa de ações de relações públicas

7843

Objetivo(s)

Técnicas de negociação e venda

Carga horária
50 horas

Identificar as necessidades e as motivações do cliente.
Descrever o processo comunicacional na venda.
Aplicar as técnicas de negociação.
Identificar as fases do ciclo de vida de uma venda.

Conteúdos
O processo comunicacional na venda
Bases da comunicação
Qualidades e aptidões básicas do vendedor
A linguagem
Técnicas de expressão
Retórica e Persuasão
Escuta ativa
Técnicas de negociação
Argumentação
Tratamento das objeções
As perguntas
Alternativa positiva
Apresentação do preço
Técnicas de venda
Identificação das motivações e necessidades
Análise e avaliação das soluções possíveis
A demonstração da solução
A concretização

7257

Objetivo(s)

Noções de contabilidade

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da contabilidade como sistema de informação
Definir os conceitos fundamentais da Contabilidade e os seus principais aspetos
Aplicar o Sistema de Normalização Contabilística
Analisar as operações contabilísticas relativas e os seus efeitos sobre a perspetiva financeira
Reconhecer a importância das informações e das peças contabilísticas como elementos imprescindíveis da
gestão global das organizações

Conteúdos
Contabilidade como sistema de informação
Empresa e o circuito económico
Contabilidade como elemento de gestão
Sistema de Normalização Contabilística
Principais conceitos em contabilidade
Noção de conta
Demonstração de Resultados  rendimentos, gastos e resultados
Balanço  ativo, passivo, capital próprio
Regras gerais de movimentação de contas
Contas relativas às Demonstrações Financeiras
Demonstração de Resultados
Contas de rendimentos
Contas de gastos
Contas de resultados
 Balanço
Contas do ativo
Contas do passivo
Contas do capital próprio

7258

Planeamento de programas e projetos de desporto

Carga horária
25 horas

Distinguir e relacionar as noções de plano de ação, programa e projeto
Recolher informação acerca das necessidades, expectativas e restrições do cliente do programa ou projeto
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Documentar os principais parâmetros do programa ou projeto com vista à sua aprovação
Objetivo(s)
Realizar os estudos necessários ao planeamento de programas e projetos
Adoptar a estratégia adequada ao planeamento do projeto tendo em conta o envolvimento das partes
interessadas

 Balanço
Contas do ativo
Contas do passivo
Contas do capital próprio

7258

Objetivo(s)

Planeamento de programas e projetos de desporto

Carga horária
25 horas

Distinguir e relacionar as noções de plano de ação, programa e projeto
Recolher informação acerca das necessidades, expectativas e restrições do cliente do programa ou projeto
Documentar os principais parâmetros do programa ou projeto com vista à sua aprovação
Realizar os estudos necessários ao planeamento de programas e projetos
Adoptar a estratégia adequada ao planeamento do projeto tendo em conta o envolvimento das partes
interessadas

Conteúdos
Noções gerais
Distinção entre plano de ação, programa e projeto
Tipos de programas e projetos de desporto
Ciclo de vida de um programa e fases dos projetos
Cliente do projeto e outras partes interessadas
Processo de planeamento
Definição do programa ou projeto
Etapas
- Entrevista inicial
 Redação do programa ou projeto,
 Submissão a aprovação final
 Aprovação
Principais parâmetros:
- Finalidade
- Grupo(s) alvo
 Condições de satisfação quanto ao produto final e à abordagem
 Recursos disponíveis e outras restrições: orçamento, prazos e normas a respeitar
Estudos preliminares
Objectos de estudo:
- Grupo(s)-alvo e outras partes interessadas
 Contexto físico
 Legislação aplicável
- Casos exemplares
Tipos de estudos
 Levantamento das necessidades, análise das partes interessadas, revisão de literatura, benchmarking, levantamento de
recursos disponíveis, reconhecimento do terreno
Aspetos básicos do método de pesquisa:
- Objetivos do estudo
 Questões de pesquisa
- Instrumentos de recolha de dados
 Condições de acesso aos dados;
 Métodos de recolha e de análise dos dados
 Técnicas de síntese e de apresentação da informação
Plano do programa ou projeto
Principais parâmetros:
 Objetivos e procedimentos de avaliação
 Descrição do produto final
 Descrição das atividades e tarefas a realizar
 Recursos necessários
 Definição de responsabilidades
 Programação das atividades e tarefas
 Orçamento
Parâmetros suplementares: descrição de produtos eventualmente necessários no âmbito dos procedimentos operacionais e
administrativos de exploração, da comunicação, da formação, e da segurança e gestão do risco
Envolvimento das principais partes interessadas - abordagem participativa/colaborativa e abordagem consultiva

7259

Execução de programas e projetos de desporto

Carga horária
25 horas

Implementar o plano do programa ou projeto respeitando as condições de satisfação e as restrições definidas
pelo cliente
Instalar uma área comum de trabalho, física ou virtual, que reúna espaços colaborativos, painéis informativos e
uma base documental partilhada
Constituir um diário de projeto e mantêlo actualizado
Objetivo(s)
Identificar os principais tipos de reuniões no contexto da execução de um programa ou projeto, distinguindo as
circunstâncias em que cada um deve ser utilizado
Identificar os principais tipos de informação de progresso e os respetivos processos de monitorização
Implementar
processos
deDesportiva
agregação
e difusão
de informação de progresso
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Realizar os procedimentos necessários para encerrar o programa ou projeto

Conteúdos

 Orçamento
Parâmetros suplementares: descrição de produtos eventualmente necessários no âmbito dos procedimentos operacionais e
administrativos de exploração, da comunicação, da formação, e da segurança e gestão do risco
Envolvimento das principais partes interessadas - abordagem participativa/colaborativa e abordagem consultiva

7259

Objetivo(s)

Execução de programas e projetos de desporto

Carga horária
25 horas

Implementar o plano do programa ou projeto respeitando as condições de satisfação e as restrições definidas
pelo cliente
Instalar uma área comum de trabalho, física ou virtual, que reúna espaços colaborativos, painéis informativos e
uma base documental partilhada
Constituir um diário de projeto e mantêlo actualizado
Identificar os principais tipos de reuniões no contexto da execução de um programa ou projeto, distinguindo as
circunstâncias em que cada um deve ser utilizado
Identificar os principais tipos de informação de progresso e os respetivos processos de monitorização
Implementar processos de agregação e difusão de informação de progresso
Realizar os procedimentos necessários para encerrar o programa ou projeto

Conteúdos
Fundamentos para a implementação do programa ou projeto
Sistema de controlo do projeto:
- Elementos essenciais de um sistema de controlo
 Relação entre planeamento, controlo e adaptação
Técnicas de coordenação da equipa
 Meios de comunicação e reporte mais adequados
 Área comum de trabalho
 Princípios de constituição e atualização de uma agenda e de um diário do projeto
 Partilha de informação de progresso
 Reuniões especializadas
Área comum de trabalho
Espaços de trabalho concentrados e colaborativos
Painéis informativos  agenda do projeto, informação de plano, informação de progresso, outra informação
Base documental ou repositório  documentos justificativos e de planeamento, diário do projeto, documentação de referência
Princípios de configuração de áreas comuns de trabalho:
- Para equipas co-localizadas
 Plataforma eletrónica para equipas distribuídas.
Conteúdos do Diário de Projeto
Relatórios das reuniões
Propostas, informações e alterações
Processos de aquisição de bens e serviços
Reuniões especializadas
De coordenação
De resolução de problemas
De inspeção ou revisão do produto final
De avaliação e aprendizagem  retrospetivas e/ou balanços
Informação de progresso e reporte
Tipos de informação: técnica, financeira, temporal
Relatórios e gráficos de execução
Quadro geral de progresso
Relatórios de progresso
Encerramento do projeto
Instrumentos de avaliação do grau de satisfação da execução do projeto
Relatório final
 Sumário executivo
 Nível de concretização dos objetivos
 Grau de execução técnica e financeira
 Conclusões e recomendações
Formas de celebração coletiva e de reconhecimento da equipa

0703

Objetivo(s)

Cortesia, etiqueta e protocolo no atendimento

Carga horária
25 horas

Aplicar as regras de cortesia e etiqueta, favorecendo a imagem e o atendimento empresarial.
Aplicar as regras do protocolo no atendimento.

Conteúdos
Imagem
Requisitos de uma boa imagem pessoal e profissional
A importância da comunicação não verbal na projeção da imagem
Apresentações e cumprimentos
Vestuário profissional feminino e masculino
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Tratamentos honoríficos (escritos e verbais)
oficiais
empresariais
eclesiásticos
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 Nível de concretização dos objetivos
 Grau de execução técnica e financeira
 Conclusões e recomendações
Formas de celebração coletiva e de reconhecimento da equipa

0703

Objetivo(s)

Cortesia, etiqueta e protocolo no atendimento

Carga horária
25 horas

Aplicar as regras de cortesia e etiqueta, favorecendo a imagem e o atendimento empresarial.
Aplicar as regras do protocolo no atendimento.

Conteúdos
Imagem
Requisitos de uma boa imagem pessoal e profissional
A importância da comunicação não verbal na projeção da imagem
Apresentações e cumprimentos
Vestuário profissional feminino e masculino
Tratamentos honoríficos (escritos e verbais)
oficiais
empresariais
eclesiásticos
nobiliárquicos
militares
Civilidade no escritório
Cortesia no atendimento
Protocolo aplicado à comunicação escrita
Organização e comportamento em
 Reuniões de trabalho
 Refeições
 Precedências

7261

Objetivo(s)

Técnicas de organização e condução de reuniões

Carga horária
25 horas

Identificar as fases de planeamento, organização e condução de reuniões
Construir um plano para a realização de uma reunião
Estabelecer elementos de sistematização e de verificação das condições para a realização de uma reunião
Elaborar processos para arquivamento dos resultados da reunião
Sistematizar circuitos de distribuição da informação relativa à reunião

Conteúdos
Tipo e definições de reuniões alargadas
Conferência
Reuniões formais e informais
Seminário
Simpósio
Workshop
Etapas de preparação de reuniões de trabalho
Lista de tarefas
Controlo de tarefas
Convocatória
Lista de participantes
Recolha de documentação
Dossiê dos participantes
Acolhimento
Controlo de entradas
Tarefas do secretariado nos diferentes tipos de reunião
Registo de notas
Importância
Regras
Sistematização
Actas e relatórios
Conceito
Importância
Particularidades
Técnicas de elaboração
Terminologia
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7262

Documentação administrativa  tipologia e circuito
Identificar as partes constitutivas dos documentos

Carga horária
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25 horas

Importância
Particularidades
Técnicas de elaboração
Terminologia

7262

Objetivo(s)

Documentação administrativa  tipologia e circuito

Carga horária
25 horas

Identificar as partes constitutivas dos documentos
Identificar e aplicar o tipo de documentos tendo em conta as diferentes fases da atividade comercial
Manusear a documentação característica das várias fases da atividade comercial
Caracterizar as diferentes etapas do circuito documental
Identificar as informações a registar quanto à correspondência recebida e expedida
Aplicar as normas internas do tratamento do correio recebido e do expedido

Conteúdos
Conceito de documento
Partes constitutivas de um documento
Tipologias de documentos
Nota de encomenda
Requisição
Guia de remessa
Factura
Documentos rectificativos
Recibo
Extracto
Outros
Tipologia da documentação interna e externa
Correspondência recebida
Correspondência expedida
Circuito da documentação
Recepção
Abertura
Triagem
Registo
Distribuição
Preparação da resposta
Registo e expedição
Procedimentos a ter no tratamento da documentação interna e externa

7263

Objetivo(s)

Gestão orçamental

Carga horária
25 horas

Analisar a importância do controlo orçamental
Identificar os objetivos da gestão orçamental
Caracterizar o ciclo da gestão orçamental
Distinguir os vários conceitos e instrumentos necessários à elaboração e gestão de um orçamento.
Identificar as características de um orçamento
Elaborar o orçamento de uma empresa
Elaborar o orçamento de programas, atividades e eventos desportivos
Analisar e interpretar o orçamento
Analisar e acompanhar o controlo orçamental

Conteúdos
Gestão Orçamental
A importância da Gestão Orçamental numa organização.
Definição, objetivos e vantagens da Gestão Orçamental.
Conceito e tipologias de rendimentos e gastos.
Orçamento
Aspetos a ter em consideração na elaboração de orçamentos
Orçamento de vendas  programa e orçamento de vendas
Orçamento de compras  programa e orçamento de compras
Orçamento de gastos diretos e indiretos
Orçamento de stocks
Demonstração de resultados previsional
Controlo Orçamental
Sistema de controlo orçamental
Apuramento e análise de desvios
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7264

Gestão informática de documentos
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Carga horária
25 horas

Orçamento de stocks
Demonstração de resultados previsional
Controlo Orçamental
Sistema de controlo orçamental
Apuramento e análise de desvios

7264

Objetivo(s)

Gestão informática de documentos

Carga horária
25 horas

Reconhecer os benefícios da existência dum sistema de informação e gestão documental
Aplicar os princípios básicos na criação de um sistema de informação e gestão documental
Definir critérios essenciais para estruturar informação
Criar base de dados em suporte informático
Utilizar as funcionalidades de um sistema de gestão documental

Conteúdos
Sistema de informação e gestão documental
A importância da existência de um sistema de informação e gestão documental
Princípios básicos de um sistema de informação e gestão documental
- Objetivos da base de dados
 Regras para a criação de base de dados
 Tipologia da informação a considerar
Bases de dados em suporte informático
Definições
Estrutura de tabelas
Listas de pesquisa
Consulta de selecção
Acréscimo/eliminação de campos
Critérios e filtros de selecção
Funcionalidades de um sistema de gestão documental
Registo e pesquisa de documentos externos e internos
Digitalização
Classificação temática de documentos
Anexação de ficheiros
Gestão de versões de documentos
Controlo de prazos
Agregação de documentos externos e internos (processos)
Exportação de informação
Restrição de acesso aos documentos
Mecanismos de alertas e notificações

0653

Objetivo(s)

Arquivo  organização e manutenção

Carga horária
25 horas

Identificar e aplicar as regras de funcionamento do arquivo, de acordo com as técnicas de tratamento de
informação documental.

Conteúdos
Arquivo – conceitos fundamentais
Conceito, funções e características do arquivo
Tipologia da documentação interna e externa (processos, registos, coleções e dossiês temáticos)
As unidades arquivísticas: constituição, ordenação e tipos
Transferência/Incorporação de documentos
Arquivo como sistema de informação
Operações com arquivos (recolha, separação, receção, registo, análise, tratamento, registo/descrição, despacho/difusão,
expedição e arquivo)
Técnicas e métodos de arquivo
Sistemas de classificação dos documentos/codificação
Formas de recuperação e controlo dos registos
Actualização do arquivo
Prazos de conservação de documentos (utilidade, legalidade e historicidade)
Equipamentos de arquivo
Plano de arquivo
Novas tecnologias em arquivo
Sistemas magnéticos, óticos e micrográficos
Utilidade da microinformática na gestão da documentação

4793

Introdução à gestão da qualidade
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Objetivo(s)

Identificar os princípios da gestão da qualidade.
Identificar ferramentas de garantia da qualidade.

Carga horária
25 horas
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Plano de arquivo
Novas tecnologias em arquivo
Sistemas magnéticos, óticos e micrográficos
Utilidade da microinformática na gestão da documentação

4793

Objetivo(s)

Introdução à gestão da qualidade

Carga horária
25 horas

Identificar os princípios da gestão da qualidade.
Identificar ferramentas de garantia da qualidade.
Identificar técnicas de resolução de (potenciais) problemas e de melhoria contínua.

Conteúdos
A evolução do conceito “qualidade”
Os princípios da gestão da qualidade e a norma ISO 9001
A qualidade perante a estratégia da empresa
Planeamento da qualidade
Infra-estruturas e ambiente de trabalho
Equipamentos de medição e monitorização
Tratamento do Produto Não Conforme (PNC)
Ferramentas da qualidade
Fluxogramas
Folhas de registo (“check sheets”)
Diagrama de concentração de defeitos
Diagrama de espinha de peixe (causa - efeito)
Melhoria
Análise de dados
Acções correctivas
Acções preventivas

7265

Objetivo(s)

Aprovisionamento e logística no desporto

Carga horária
25 horas

Descrever o âmbito da função aprovisionamento, posicionandoa na estrutura organizacional da empresa
Estruturar a função aprovisionamento no âmbito do processo logístico
Distinguir os tipos de materiais existentes numa organização
Descrever o âmbito, o enquadramento estrutural e os requisitos da gestão física dos stocks na área do
aprovisionamento
Caracterizar a função armazenagem, os seus princípios gerais e a nomenclatura de um material
Descrever as atividades e os principais métodos da organização física dos stocks
Elaborar bases de dados de fornecedores
Identificar as várias fases do processo de cedências e empréstimo de recursos e da gestão de operações em
serviços de desporto
Proceder à gestão de filas

Conteúdos
Aprovisionamento e logística
Função aprovisionamento
Importância do aprovisionamento
Atividades de logística e a sua importância
Posição e estruturação do aprovisionamento nas organizações
Gestão e organização física dos materiais e stocks
Noção e classificação de materiais e stocks
Requisitos para uma gestão física de stocks eficiente
Função armazenagem: âmbito e princípios gerais
Armazém como espaço físico organizado: métodos e técnicas
Gestão e organização administrativa dos materiais e stocks
Nomenclatura
Especificação
Inventariação
Operações Básicas e Administrativas: bases de dados de fornecedores
Receção qualitativa e quantitativa de materiais
Processo de Receção Quantitativa
Processo de Receção Qualitativa
Modelos Organizacionais e Funcionamento
Gestão das operações em serviços de desporto
Natureza e características dos serviços
Operações nos serviços
Espaço e infraestruturas nos serviços
Gestão de filas
Composição dos sistemas de filas de espera
Critérios de avaliação de desempenho de sistemas de filas de espera
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Recomendações na gestão de filas de espera
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7265

Objetivo(s)

Aprovisionamento e logística no desporto

Carga horária
25 horas

Descrever o âmbito da função aprovisionamento, posicionandoa na estrutura organizacional da empresa
Estruturar a função aprovisionamento no âmbito do processo logístico
Distinguir os tipos de materiais existentes numa organização
Descrever o âmbito, o enquadramento estrutural e os requisitos da gestão física dos stocks na área do
aprovisionamento
Caracterizar a função armazenagem, os seus princípios gerais e a nomenclatura de um material
Descrever as atividades e os principais métodos da organização física dos stocks
Elaborar bases de dados de fornecedores
Identificar as várias fases do processo de cedências e empréstimo de recursos e da gestão de operações em
serviços de desporto
Proceder à gestão de filas

Conteúdos
Aprovisionamento e logística
Função aprovisionamento
Importância do aprovisionamento
Atividades de logística e a sua importância
Posição e estruturação do aprovisionamento nas organizações
Gestão e organização física dos materiais e stocks
Noção e classificação de materiais e stocks
Requisitos para uma gestão física de stocks eficiente
Função armazenagem: âmbito e princípios gerais
Armazém como espaço físico organizado: métodos e técnicas
Gestão e organização administrativa dos materiais e stocks
Nomenclatura
Especificação
Inventariação
Operações Básicas e Administrativas: bases de dados de fornecedores
Receção qualitativa e quantitativa de materiais
Processo de Receção Quantitativa
Processo de Receção Qualitativa
Modelos Organizacionais e Funcionamento
Gestão das operações em serviços de desporto
Natureza e características dos serviços
Operações nos serviços
Espaço e infraestruturas nos serviços
Gestão de filas
Composição dos sistemas de filas de espera
Critérios de avaliação de desempenho de sistemas de filas de espera
Recomendações na gestão de filas de espera

7266

Objetivo(s)

Gestão e tratamento de reclamações

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de reclamação
Identificar as tipologias de reclamações
Caracterizar as diferentes fases de uma reclamação
Elaborar metodologias para gerir e tratar reclamações para situações concretas
Identificar o tipo de erros a evitar no tratamento de reclamações
Identificar as diferentes tipologias de clientes e os modos de actuar
Sistematizar informação relativa às reclamações, propondo planos de melhoria
Aplicar a legislação relativa à área de reclamações

Conteúdos
Reclamação
Definição
Tipos de reclamação
Razões de reclamação dos clientes e perceção de sinais de descontentamento
Modos de comunicação das reclamações
Etapas de uma reclamação.
Sistema de gestão e tratamento das reclamações
Metodologia base
Tratamento da Reclamação
 Gestão atempada
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- Tipo de erros a evitar
Tratamento da informação e plano de melhoria
Livro de reclamações
Legislação aplicável
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Gestão de filas
Composição dos sistemas de filas de espera
Critérios de avaliação de desempenho de sistemas de filas de espera
Recomendações na gestão de filas de espera

7266

Objetivo(s)

Gestão e tratamento de reclamações

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de reclamação
Identificar as tipologias de reclamações
Caracterizar as diferentes fases de uma reclamação
Elaborar metodologias para gerir e tratar reclamações para situações concretas
Identificar o tipo de erros a evitar no tratamento de reclamações
Identificar as diferentes tipologias de clientes e os modos de actuar
Sistematizar informação relativa às reclamações, propondo planos de melhoria
Aplicar a legislação relativa à área de reclamações

Conteúdos
Reclamação
Definição
Tipos de reclamação
Razões de reclamação dos clientes e perceção de sinais de descontentamento
Modos de comunicação das reclamações
Etapas de uma reclamação.
Sistema de gestão e tratamento das reclamações
Metodologia base
Tratamento da Reclamação
 Gestão atempada
- Tipo de erros a evitar
Tratamento da informação e plano de melhoria
Livro de reclamações
Legislação aplicável
Fidelização dos clientes
Práticas potenciadoras da satisfação do cliente.
Comunicação verbal e nãoverbal
Assertividade e empatia
Tipos de clientes e adaptação aos seus comportamentos
Técnicas para controlar e reduzir conflitos
Opinião do cliente.
Argumentação e afirmação
Gestão do stress em situações de crise

7267

Objetivo(s)

Gestão de espaços, instalações e equipamentos desportivos

Carga horária
25 horas

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de uma instalação desportiva.
Caracterizar as diferentes fases de planeamento e gestão de uma instalação desportiva
Identificar as principais áreas de trabalho em instalações, tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados, bem como as atividades de apoio à gestão
Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de instalações privilegiando abordagens centradas em técnicas de
controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em instalações
Aplicar a legislação relativa às instalações e equipamentos desportivos

Conteúdos
Instalações Desportivas
Artificiais
Naturais
Tipologia e contextos de definição
Instalações Desportivas
Ambiente
Planeamento Urbano
Funções sociais e económicas
Enquadramento legal: licenciamento de utilização desportiva e responsabilidade técnica
Inovação em Desporto
Fases de planeamento
Estruturas funcionais - organogramas
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de espaços, instalações e equipamentos
Registo de acessos de utentes (praticantes, espectadores e outros)
Requisitos técnicos e funcionais de instalações
Normativos desportivos – técnicas de verificação, controlo e manutenção
Descrição técnica da instalação
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Registo fotográfico da instalação
Tipos de ocorrências e sua Inventariação
Controlo e verificação de materiais
Técnicas e tipos de manutenção de equipamentos e instalações
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Técnicas para controlar e reduzir conflitos
Opinião do cliente.
Argumentação e afirmação
Gestão do stress em situações de crise

7267

Objetivo(s)

Gestão de espaços, instalações e equipamentos desportivos

Carga horária
25 horas

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de uma instalação desportiva.
Caracterizar as diferentes fases de planeamento e gestão de uma instalação desportiva
Identificar as principais áreas de trabalho em instalações, tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados, bem como as atividades de apoio à gestão
Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de instalações privilegiando abordagens centradas em técnicas de
controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em instalações
Aplicar a legislação relativa às instalações e equipamentos desportivos

Conteúdos
Instalações Desportivas
Artificiais
Naturais
Tipologia e contextos de definição
Instalações Desportivas
Ambiente
Planeamento Urbano
Funções sociais e económicas
Enquadramento legal: licenciamento de utilização desportiva e responsabilidade técnica
Inovação em Desporto
Fases de planeamento
Estruturas funcionais - organogramas
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de espaços, instalações e equipamentos
Registo de acessos de utentes (praticantes, espectadores e outros)
Requisitos técnicos e funcionais de instalações
Normativos desportivos – técnicas de verificação, controlo e manutenção
Descrição técnica da instalação
Registo fotográfico da instalação
Tipos de ocorrências e sua Inventariação
Controlo e verificação de materiais
Técnicas e tipos de manutenção de equipamentos e instalações
Registo e controlo de consumos
Relatórios técnicos de apoio à gestão
Contacto e receção de clientes e fornecedores
Lista de contactos da instalação  procedimentos de construção de manutenção
Dispositivos de informação a utentes  regras de redação e de organização
Procedimentos de adaptação de instalações a contextos de eventos desportivos e não desportivos

7268

Objetivo(s)

Gestão de piscinas

Carga horária
25 horas

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de piscinas.
Identificar as principais áreas funcionais e de apoio, tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados e as atividades de apoio à gestão
Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de piscinas, privilegiando abordagens centradas em técnicas de
controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em instalações
Aplicar a legislação relativa às piscinas
Caracterizar as principais atividades e serviços de desporto promovidos em piscinas

Conteúdos
Piscinas
Definição
Tipologias
Aspetos físicos e funcionais
 Área desportiva útil e áreas de apoio
 Descrições técnicas e de segurança  legislação específica aplicável
 Aspetos críticos da organização física e funcional
 Tratamento químico da água  aspetos técnicos de manutenção
 Princípios da circulação e esquema e unidades do circuito da água
 Legislação específica: licenciamento de utilização desportiva e responsabilidade técnica
Normas de programação territorial
Sinalética
Terminologia em português e inglês
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Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de piscinas
Normas de utilização  regulamento
Atividades e serviços
Procedimentos de organização e planeamento  mapas de utilização diária, semanal, mensal e anual
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Contacto e receção de clientes e fornecedores
Lista de contactos da instalação  procedimentos de construção de manutenção
Dispositivos de informação a utentes  regras de redação e de organização
Procedimentos de adaptação de instalações a contextos de eventos desportivos e não desportivos

7268

Objetivo(s)

Gestão de piscinas

Carga horária
25 horas

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de piscinas.
Identificar as principais áreas funcionais e de apoio, tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados e as atividades de apoio à gestão
Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de piscinas, privilegiando abordagens centradas em técnicas de
controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em instalações
Aplicar a legislação relativa às piscinas
Caracterizar as principais atividades e serviços de desporto promovidos em piscinas

Conteúdos
Piscinas
Definição
Tipologias
Aspetos físicos e funcionais
 Área desportiva útil e áreas de apoio
 Descrições técnicas e de segurança  legislação específica aplicável
 Aspetos críticos da organização física e funcional
 Tratamento químico da água  aspetos técnicos de manutenção
 Princípios da circulação e esquema e unidades do circuito da água
 Legislação específica: licenciamento de utilização desportiva e responsabilidade técnica
Normas de programação territorial
Sinalética
Terminologia em português e inglês
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de piscinas
Normas de utilização  regulamento
Atividades e serviços
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
Procedimentos de cálculo e controlo de custos associados às principais fontes de energia utilizadas
Regras de gestão de stock de consumíveis em piscinas
Tipos de dispositivos de som e de informação electrónica
Área(s) de máquinas
Regras de gestão de arrecadações de materiais e equipamentos
Procedimentos de manutenção de mobiliário
Aspetos decorativos interiores e exteriores em piscinas
Principais trabalhos de manutenção dos sistemas de filtragem e tratamento da água

7269

Objetivo(s)

Gestão de grandes campos de jogos

Carga horária
25 horas

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de grandes campos de jogos
Identificar as principais áreas funcionais e de apoio, tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados e as atividades de apoio à gestão
Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de grandes campos de jogos, privilegiando abordagens centradas
em técnicas de controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em instalações
Aplicar a legislação relativa aos grandes campos de jogos
Caracterizar as principais atividades e serviços de desporto promovidos em grandes campos de jogos

Conteúdos
Grandes campos de jogos
Definição
Tipologias
Aspetos físicos e funcionai
 Área desportiva útil e áreas de apoio
 Descrições técnicas e de segurança  legislação específica aplicável: licenciamento de utilização desportiva e responsabilidade
técnica
 Aspetos críticos da organização física e funcional
 Pavimentação de grandes campos de jogos  aspetos técnicos de manutenção
 Esquemas de marcações
Normas de programação territorial
Sinalética
Terminologia em português e inglês
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Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de grandes campos de jogos
Normas de utilização  regulamento
Atividades e serviços
Procedimentos de organização e planeamento  mapas de utilização diária, semanal, mensal e anual

Regras de gestão de arrecadações de materiais e equipamentos
Procedimentos de manutenção de mobiliário
Aspetos decorativos interiores e exteriores em piscinas
Principais trabalhos de manutenção dos sistemas de filtragem e tratamento da água

7269

Objetivo(s)

Gestão de grandes campos de jogos

Carga horária
25 horas

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de grandes campos de jogos
Identificar as principais áreas funcionais e de apoio, tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados e as atividades de apoio à gestão
Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de grandes campos de jogos, privilegiando abordagens centradas
em técnicas de controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em instalações
Aplicar a legislação relativa aos grandes campos de jogos
Caracterizar as principais atividades e serviços de desporto promovidos em grandes campos de jogos

Conteúdos
Grandes campos de jogos
Definição
Tipologias
Aspetos físicos e funcionai
 Área desportiva útil e áreas de apoio
 Descrições técnicas e de segurança  legislação específica aplicável: licenciamento de utilização desportiva e responsabilidade
técnica
 Aspetos críticos da organização física e funcional
 Pavimentação de grandes campos de jogos  aspetos técnicos de manutenção
 Esquemas de marcações
Normas de programação territorial
Sinalética
Terminologia em português e inglês
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de grandes campos de jogos
Normas de utilização  regulamento
Atividades e serviços
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
Procedimentos de cálculo e controlo de custos associados às principais fontes de energia utilizadas
Regras de gestão de stock de consumíveis em grandes campos de jogos
Tipos de dispositivos de som e de informação electrónica
Área(s) de máquinas
Regras de gestão de arrecadações de materiais e equipamentos
Procedimentos de manutenção de mobiliário
Aspetos decorativos interiores e exteriores em grandes campos de jogos
Principais atividades de manutenção em grandes campos de jogos

7270

Objetivo(s)

Gestão de salas e pavilhões desportivos

Carga horária
25 horas

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de sala e pavilhões desportivo
Identificar as principais áreas funcionais e de apoio, tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados e as atividades de apoio à gestão
Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de salas e pavilhões desportivos privilegiando abordagens
centradas em técnicas de controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em
instalações
Aplicar a legislação relativa às salas e pavilhões desportivos
Caracterizar as principais atividades e serviços de desporto promovidos em salas e pavilhões

Conteúdos
Salas e pavilhões desportivos
Definição
Tipologias
Aspetos físicos e funcionais
 Área desportiva útil e áreas de apoio
 Descrições técnicas e de segurança  legislação específica aplicável: licenciamento de utilização desportiva e responsabilidade
técnica
 Aspetos críticos da organização física e funcional
 Pavimentação de salas e pavilhões  aspetos técnicos de manutenção
 Esquemas de marcações de jogo
Normas de programação territorial
Sinalética
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Terminologia em português e inglês
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de salas e pavilhões desportivos
Normas de utilização  regulamento
Atividades e serviço

Regras de gestão de arrecadações de materiais e equipamentos
Procedimentos de manutenção de mobiliário
Aspetos decorativos interiores e exteriores em grandes campos de jogos
Principais atividades de manutenção em grandes campos de jogos

7270

Objetivo(s)

Gestão de salas e pavilhões desportivos

Carga horária
25 horas

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de sala e pavilhões desportivo
Identificar as principais áreas funcionais e de apoio, tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados e as atividades de apoio à gestão
Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de salas e pavilhões desportivos privilegiando abordagens
centradas em técnicas de controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em
instalações
Aplicar a legislação relativa às salas e pavilhões desportivos
Caracterizar as principais atividades e serviços de desporto promovidos em salas e pavilhões

Conteúdos
Salas e pavilhões desportivos
Definição
Tipologias
Aspetos físicos e funcionais
 Área desportiva útil e áreas de apoio
 Descrições técnicas e de segurança  legislação específica aplicável: licenciamento de utilização desportiva e responsabilidade
técnica
 Aspetos críticos da organização física e funcional
 Pavimentação de salas e pavilhões  aspetos técnicos de manutenção
 Esquemas de marcações de jogo
Normas de programação territorial
Sinalética
Terminologia em português e inglês
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de salas e pavilhões desportivos
Normas de utilização  regulamento
Atividades e serviço
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
Procedimentos de cálculo e controlo de custos associados às principais fontes de energia utilizadas
Regras de gestão de stock de consumíveis em salas e pavilhões
Tipos de dispositivos de som e de informação electrónica
Área(s) de máquinas
Regras de gestão de arrecadações de materiais e equipamentos
Procedimentos de manutenção de mobiliário
Aspetos decorativos interiores e exteriores em salas e pavilhões desportivos
Principais atividades de manutenção em salas e pavilhões

7271

Objetivo(s)

Gestão de complexos desportivos

Carga horária
25 horas

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 atividades 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
Aplicar a legislação relativa aos complexos desportivos
Caracterizar as principais atividades e serviços de desporto promovidos em complexos desportivos

Conteúdos
Complexos desportivos
Definição
Tipologias
Licenciamento de utilização desportiva
Responsabilidade técnica
Áreas multidisciplinares e técnicas no apoio à gestão de instalações
Aspetos físicos e funcionais
 Área desportiva útil e áreas de apoio
 Descrições técnicas  legislação específica aplicável
 Ficha técnica de complexos desportivos
 Aspetos críticos da organização física e funcional
 Acessibilidade e barreiras arquitectónicas
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 Esquemas de circulação a pé e com veículo
 Mapas de localização de instalações
Terminologia em português e inglês
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de complexos desportivos
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Regras de gestão de arrecadações de materiais e equipamentos
Procedimentos de manutenção de mobiliário
Aspetos decorativos interiores e exteriores em salas e pavilhões desportivos
Principais atividades de manutenção em salas e pavilhões

7271

Objetivo(s)

Gestão de complexos desportivos

Carga horária
25 horas

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 atividades 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
Aplicar a legislação relativa aos complexos desportivos
Caracterizar as principais atividades e serviços de desporto promovidos em complexos desportivos

Conteúdos
Complexos desportivos
Definição
Tipologias
Licenciamento de utilização desportiva
Responsabilidade técnica
Áreas multidisciplinares e técnicas no apoio à gestão de instalações
Aspetos físicos e funcionais
 Área desportiva útil e áreas de apoio
 Descrições técnicas  legislação específica aplicável
 Ficha técnica de complexos desportivos
 Aspetos críticos da organização física e funcional
 Acessibilidade e barreiras arquitectónicas
 Esquemas de circulação a pé e com veículo
 Mapas de localização de instalações
Terminologia em português e inglês
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de complexos desportivos
Normas de utilização  regulamento
Atividades e serviços
Atividades de recepção
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
Aspetos de segurança e meios de informação ao utente
Elementos constituintes do plano de emergência

7272

Objetivo(s)

Gestão de ginásios e centros de lazer

Carga horária
25 horas

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de ginásios e centros de laser
Identificar as principais áreas funcionais e de apoio, tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados e as atividades de apoio à gestão
Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de ginásios e centros de laser, privilegiando abordagens centradas
em técnicas de controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em instalações
Aplicar a legislação relativa aos ginásios e centros de lazer.
Caracterizar as principais atividades e serviços de desporto promovidos em ginásios e centros de lazer

Conteúdos
Ginásios e centros de lazer
Definição
Tipologias
Aspetos físicos e funcionais
 Área desportiva útil e áreas de apoio
 Descrições técnicas e de segurança  legislação específica aplicável: licenciamento de utilização desportiva e responsabilidade
técnica
 Aspetos críticos da organização física e funcional
 Pavimentação de ginásios aspetos técnicos de manutenção
 Esquemas e princípios de disposição do apetrechamento em ginásios e centros de lazer
Sinalética
Terminologia em português e inglês
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de ginásios e centros de lazer
Normas de utilização  regulamento
Atividades e serviços
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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
Procedimentos de cálculo e controlo de custos associados às principais fontes de energia utilizadas

 Taxa ou índice de utilização
Normas de controlo e gestão integrada de acessos
Aspetos de segurança e meios de informação ao utente
Elementos constituintes do plano de emergência

7272

Objetivo(s)

Gestão de ginásios e centros de lazer

Carga horária
25 horas

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de ginásios e centros de laser
Identificar as principais áreas funcionais e de apoio, tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados e as atividades de apoio à gestão
Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de ginásios e centros de laser, privilegiando abordagens centradas
em técnicas de controlo, preparação, organização e manutenção de materiais e equipamentos em instalações
Aplicar a legislação relativa aos ginásios e centros de lazer.
Caracterizar as principais atividades e serviços de desporto promovidos em ginásios e centros de lazer

Conteúdos
Ginásios e centros de lazer
Definição
Tipologias
Aspetos físicos e funcionais
 Área desportiva útil e áreas de apoio
 Descrições técnicas e de segurança  legislação específica aplicável: licenciamento de utilização desportiva e responsabilidade
técnica
 Aspetos críticos da organização física e funcional
 Pavimentação de ginásios aspetos técnicos de manutenção
 Esquemas e princípios de disposição do apetrechamento em ginásios e centros de lazer
Sinalética
Terminologia em português e inglês
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de ginásios e centros de lazer
Normas de utilização  regulamento
Atividades e serviços
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
Procedimentos de cálculo e controlo de custos associados às principais fontes de energia utilizadas
Regras de gestão de stock de consumíveis
Tipos de dispositivos de som e de informação electrónica
Área(s) de máquinas
Regras de gestão de arrecadações de materiais e equipamentos
Procedimentos de manutenção de mobiliário
Aspetos decorativos interiores e exteriores em ginásios e centros de lazer
Trabalhos de manutenção em ginásios e centros de lazer

0618
Objetivo(s)

Aquisição de equipamentos e serviços

Carga horária
25 horas

Sistematizar procedimentos inerentes à aquisição de equipamentos e serviços.

Conteúdos
Diagnostico de necessidades de equipamentos e serviços
Levantamento das necessidades da empresa em termos de equipamentos e serviços
Factores relevantes na decisão de compra de equipamentos e serviços
Custo / Rentabilidade
Garantias e contratos de manutenção
Gestão económica da aquisição de serviços
Processo de aquisição
Fases e operações
Intervenientes
Conceito e preparação do processo
Fases do processo de aquisição
Consulta ao mercado
Recepção das respostas
Análise
Adjudicação
Coordenação do processo
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7273

Qualidade de serviços e satisfação dos clientes

Carga horária
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25 horas

Reconhecer a importância da satisfação dos clientes e da qualidade dos serviços de desporto, bem como da

Recepção das respostas
Análise
Adjudicação
Coordenação do processo

7273

Objetivo(s)

Qualidade de serviços e satisfação dos clientes

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da satisfação dos clientes e da qualidade dos serviços de desporto, bem como da
sua correlação
Reconhecer a a importância das expectativas do cliente quanto à sua satisfação e quanto à qualidade
percebida do serviço
Identificar as várias dimensões dos serviços desportivos sujeitas à avaliação dos clientes
Efectuar recolha de dados de acordo com procedimentos metodológicos de aplicação de questionários de
avaliação de programas, atividades e eventos desportivos
Tratar e analisar os dados de avaliação recolhidos, elaborando relatórios identificando os aspetos mais
relevantes
Apresentar propostas que visem a melhoria do desempenho da organização e da qualidade do serviço

Conteúdos
Serviços desportivos
Características
 Serviço base
 Serviços periféricos
Importância da satisfação dos clientes e da qualidade dos serviços
Qualidade dos serviços
Conceito de qualidade
Perspectiva do cliente
Satisfação dos clientes
Fidelização dos clientes
Qualidade percebida, necessidades e desejos do consumidor e as expectativas dos clientes / participantes.
Medição da satisfação dos clientes
Dimensões da satisfação dos clientes e satisfação global
Dimensões do modelo SERVQUAL
Instrumentos de avaliação da satisfação dos clientes
Questionários de avaliação da satisfação dos clientes
Técnicas de tratamento dos dados
Relatórios de comunicação dos resultados
Tipos de ações para aumentar o nível de satisfação dos clientes
Modos de relacionamento com os clientes

7274

Objetivo(s)

Gestão de sistemas de informação aplicados às instalações
desportivas

Carga horária
25 horas

Identificar os conceitos fundamentais relacionados com os sistemas de informação aplicados às organizações
desportivas;
Analisar os sistemas de informação para as organizações desportivas;
Identificar os modelos de representação da informação/atividade das organizações desportivas;
Utilizar as tecnologias usadas na criação e funcionamento de sistemas de informação no desporto

Conteúdos
Sistemas Informação
Tipos de informação
Dados
Evolução dos sistemas
Fluxos de informação
Tipos de sistemas
- Enterprise Resource Planning (ERP)
- Transaction Processing System (TPS)
- Customer Relationship Manager (CRM)
- Management Information System (MIS)
- Decision Support System (DSS)
- Executive Information System (ESS)
- Knowledge Information System (KWS)
- Office Automation System (OAS)
Tomada de decisão
Nível de decisão
- Operacional
 Táctico
 Estratégico.
Estruturação da decisão
- Estruturadas
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Tipos de decisão versus sistemas de informação.
Bases de dados

38 / 130

Técnicas de tratamento dos dados
Relatórios de comunicação dos resultados
Tipos de ações para aumentar o nível de satisfação dos clientes
Modos de relacionamento com os clientes

7274

Objetivo(s)

Gestão de sistemas de informação aplicados às instalações
desportivas

Carga horária
25 horas

Identificar os conceitos fundamentais relacionados com os sistemas de informação aplicados às organizações
desportivas;
Analisar os sistemas de informação para as organizações desportivas;
Identificar os modelos de representação da informação/atividade das organizações desportivas;
Utilizar as tecnologias usadas na criação e funcionamento de sistemas de informação no desporto

Conteúdos
Sistemas Informação
Tipos de informação
Dados
Evolução dos sistemas
Fluxos de informação
Tipos de sistemas
- Enterprise Resource Planning (ERP)
- Transaction Processing System (TPS)
- Customer Relationship Manager (CRM)
- Management Information System (MIS)
- Decision Support System (DSS)
- Executive Information System (ESS)
- Knowledge Information System (KWS)
- Office Automation System (OAS)
Tomada de decisão
Nível de decisão
- Operacional
 Táctico
 Estratégico.
Estruturação da decisão
- Estruturadas
- Semi-estruturadas
 Não estruturadas.
Tipos de decisão versus sistemas de informação.
Bases de dados
Normas de conceção e construção
Noção de ficheiro
Tabela
Registo
Campo
Chave primária.
Sistemas de informação e componentes aplicados à gestão das instalações e das atividades desportivas
Tipos de aplicações de sistemas de Informação disponíveis no mercado para a gestão do desporto

7275

Objetivo(s)

Ambiente, segurança e saúde no trabalho em organizações
desportivas

Carga horária
25 horas

Participar ativamente na melhoria das condições ambientais e de segurança no trabalho, reconhecendo a
importância do seu cumprimento como fator de satisfação e de desenvolvimento profissional e pessoal
Reconhecer a importância da interdisciplinaridade na regulamentação das atividades desportivas,
nomeadamente da relação entre a química, o ambiente e a qualidade de vida
Identificar situações propiciadoras da ocorrência de acidentes de trabalho na área do desporto, assinalando as
possíveis causas dos mesmos e propondo formas de prevenção e/ou correcção
Interpretar a sinalização de segurança, desenvolvendo os comportamentos mais adequados a cada situação,
minorando os riscos e acidentes nos espaços desportivos
Seleccionar e usar os equipamentos de proteção individual adequados a cada situação, reforçando a confiança
e a auto-estima no posto de trabalho
Identificar as questões ambientais mais prementes, de caráter local ou global, reconhecendo a necessidade de
uma atualização contínua de âmbito científicotecnológico
Participar de uma forma efetiva na discussão, na inventariação e na resolução de situações quotidianas,
exercendo a sua cidadania pensando globalmente e agindo localmente.
Identificar fenómenos de degradação da qualidade ambiental, as suas causas, poluentes e efeitos, e propondo
formas de prevenção, minimização ou de potenciação de boas práticas

Conteúdos
Ambiente
Prevenção Ambiental
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- Origem
 Evolução
 Gestão
Ecologia – Noções de qualidade ambiental
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Campo
Chave primária.
Sistemas de informação e componentes aplicados à gestão das instalações e das atividades desportivas
Tipos de aplicações de sistemas de Informação disponíveis no mercado para a gestão do desporto

7275

Objetivo(s)

Ambiente, segurança e saúde no trabalho em organizações
desportivas

Carga horária
25 horas

Participar ativamente na melhoria das condições ambientais e de segurança no trabalho, reconhecendo a
importância do seu cumprimento como fator de satisfação e de desenvolvimento profissional e pessoal
Reconhecer a importância da interdisciplinaridade na regulamentação das atividades desportivas,
nomeadamente da relação entre a química, o ambiente e a qualidade de vida
Identificar situações propiciadoras da ocorrência de acidentes de trabalho na área do desporto, assinalando as
possíveis causas dos mesmos e propondo formas de prevenção e/ou correcção
Interpretar a sinalização de segurança, desenvolvendo os comportamentos mais adequados a cada situação,
minorando os riscos e acidentes nos espaços desportivos
Seleccionar e usar os equipamentos de proteção individual adequados a cada situação, reforçando a confiança
e a auto-estima no posto de trabalho
Identificar as questões ambientais mais prementes, de caráter local ou global, reconhecendo a necessidade de
uma atualização contínua de âmbito científicotecnológico
Participar de uma forma efetiva na discussão, na inventariação e na resolução de situações quotidianas,
exercendo a sua cidadania pensando globalmente e agindo localmente.
Identificar fenómenos de degradação da qualidade ambiental, as suas causas, poluentes e efeitos, e propondo
formas de prevenção, minimização ou de potenciação de boas práticas

Conteúdos
Ambiente
Prevenção Ambiental
- Origem
 Evolução
 Gestão
Ecologia – Noções de qualidade ambiental
 Água
- Ar
- Solos
 Resíduos e tratamento
 Poluição industrial
Sistemas integrados de qualidade, ambiente e segurança
Segurança e saúde no trabalho
Conceitos básicos
Enquadramento legal
Regras básicas de higiene
Sinalização de segurança nos espaços desportivos
Tipos de risco e seu controlo nos espaços desportivos
Incêndio
Riscos Eléctricos
Trabalhos com máquinas, equipamentos e ferramentas
Movimentação manual e mecânica de cargas
Iluminação e Radiações
Ruído
Vibrações
Arrumação e limpeza
Posturas no trabalho
Ambiente Térmico
Contaminação Química
Contaminação Biológica
Procedimentos de emergência nos espaços desportivos
Tipos de procedimentos de emergência
Procedimentos em caso de incêndio/sismo/acidente de trabalho
Ferramentas informáticas de apoio à segurança
Proteção coletiva e individual no âmbito do desporto
Tipos de proteção coletiva
Tipo de equipamentos de proteção individual
Prevenção de acidentes e lesões profissionais

7289

Orientação

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse
do cumprimento
das condições
segurança necessárias à realização de uma atividade 40 / 130
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Objetivo(s)
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da

Proteção coletiva e individual no âmbito do desporto
Tipos de proteção coletiva
Tipo de equipamentos de proteção individual
Prevenção de acidentes e lesões profissionais

7289

Objetivo(s)

Orientação

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, traçadores de percursos, treinadores, supervisores, público, média, patrocinadores, forças de
segurança, e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modos de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipo de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Carta: simbologia, escala, cores, interpretação
Postos de controlo: baliza, código e picotador
Cartão de controlo e sistema electrónico
Formas e processos de orientação: naturais e artificiais
Técnicas elementares de orientação
Tipos de percursos: formal, de formação, jogos didácticos

7281

Natação

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar
legislação
e regulamentação
da modalidade
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Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade

Objetivo(s)

Cartão de controlo e sistema electrónico
Formas e processos de orientação: naturais e artificiais
Técnicas elementares de orientação
Tipos de percursos: formal, de formação, jogos didácticos

7281

Objetivo(s)

Natação

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, proprietário das instalações e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação aplicável ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado.
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas na modalidade
Adaptação ao meio aquático
Resistência passiva e activa
Posição hidrodinâmica fundamental e a propulsão no meio aquático
Modificações das estruturas corporais e sensitivas na adaptação ao meio aquático
Etapas do processo de adaptação ao meio aquático.
Cuidados específicos com populações com necessidades educativas especiais, bebés, idosos, pessoas com deficiência.
Natação pura desportiva
Técnica de crol
Técnica de costas
Técnica de bruços
Técnica de mariposa
Principais gestos técnicos e formas de prática: pólo aquático, natação sincronizada, saltos, águas abertas, hidroginástica e masters
Técnicas de salvamento e regulamentação de segurança em atividades aquáticas
Escolas de natação: clubes desportivos, escolas municipais de natação, instituições privadas e mistas
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Judo
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Carga horária
25 horas

Técnica de bruços
Técnica de mariposa
Principais gestos técnicos e formas de prática: pólo aquático, natação sincronizada, saltos, águas abertas, hidroginástica e masters
Técnicas de salvamento e regulamentação de segurança em atividades aquáticas
Escolas de natação: clubes desportivos, escolas municipais de natação, instituições privadas e mistas

7286

Objetivo(s)

Judo

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade de âmbito federado e o sistema de graduações
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas na modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Saudação e os princípios fundamentais das técnicas
Quedas
Pegas
Posturas, os deslocamentos e os desequilíbrios
Técnicas no solo
 Técnicas de controlo
 Técnicas de imobilização
 Técnica dos estrangulamentos
 Técnica das luxações
Técnicas de pé
 As projecções
- Encadeamentos
Principais ações e técnicas de ataque e defesa, entrada e saídas
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Carga horária
25 horas

 Técnica dos estrangulamentos
 Técnica das luxações
Técnicas de pé
 As projecções
- Encadeamentos
Principais ações e técnicas de ataque e defesa, entrada e saídas

7287

Objetivo(s)

Karaté

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
A cultura os princípios fundamentais do Karaté
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado e o sistema de graduações
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas na modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Postura e as posições
Dimensões tradicionais do treino de Karaté: Kata, Kumité, Kihon e Bunkai
Kata: níveis, a dinâmica sociocultural
Kumité: tipos tradicionais de Kumité
Kihon
Bunkai
Fundamentos técnicos ofensivos: o "momento de entrada", os ataques diretos, os ataques circulares
Fundamentos técnicos defensivos: as defesas aos ataques, o contraataque
A prova de Kumité e a prova de Kata
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7282

Ginástica

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
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Carga horária
25 horas

Bunkai
Fundamentos técnicos ofensivos: o "momento de entrada", os ataques diretos, os ataques circulares
Fundamentos técnicos defensivos: as defesas aos ataques, o contraataque
A prova de Kumité e a prova de Kata

7282

Objetivo(s)

Ginástica

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade:
Tipos de Intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação aplicável ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado.
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal de prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas na modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes nas modalidades gímnicas
Características das modalidades gímnicas
Ginástica artística feminina
Ginástica artística masculina
Trampolins
Ginástica rítmica
Ginástica aeróbica desportiva
Desportos acrobáticos
Ginástica para todos

7290

Bicicleta-todo-o-terreno (BTT)

Caracterizar
a modalidade
quanto à sua
origem
e desenvolvimento
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Carga horária
25 horas
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Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,

Ginástica rítmica
Ginástica aeróbica desportiva
Desportos acrobáticos
Ginástica para todos

7290

Objetivo(s)

Bicicleta-todo-o-terreno (BTT)

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, corredores, organizador, delegado técnico, controladores, comissários, juízes de partida,
diretores desportivos, público, média, patrocinadores, forças de segurança, e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Equilíbrio
Propulsão
Mudança de direcção
Salto e amortecimento
Outras técnicas

7291

Escalada

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar
e distinguir
materiais
e equipamentos
desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a
de Apoio
à Gestão
Desportiva
 Nível 4 | 13-11-2019
46 / 130
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
Objetivo(s)
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos

Propulsão
Mudança de direcção
Salto e amortecimento
Outras técnicas

7291

Objetivo(s)

Escalada

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, comissão de arbitragem, júri de prova, organização, equipador delegado, juízes de via e/ou
problema, público, média, patrocinadores, forças de segurança, indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal de prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares e segurança física de espectadores
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Nós fundamentais
Noções de física aplicada a escalada: fator de queda e força de choque
Manobras básicas com corda: rapel; progressão com nós autobloqueantes por corda
Escalada em “top rope” e á frente
Técnica de passar a corda pelo “top” para descer de uma via de escola
Montagem de reuniões em pontos fixos
Repertório gestual do escalador
Croquis e graduações

7283

Atletismo

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
de relações entre os seus intervenientes
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Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal

IdentificardeeApoio
interpretar
contextos
de prática
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Técnica de passar a corda pelo “top” para descer de uma via de escola
Montagem de reuniões em pontos fixos
Repertório gestual do escalador
Croquis e graduações

7283

Objetivo(s)

Atletismo

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento do atletismo
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática do atletismo
Tipos de intervenientes: praticantes, juízes, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações e
indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no desenvolvimento da modalidade
 Competições de pista, de estrada e outras atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade de âmbito federado
Organização de competições oficiais
Outro tipo de organização de atividades e eventos nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados e tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade
As diferentes disciplinas: corridas, saltos e lançamentos (descrição das fases técnicas)
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada disciplina
Etapas da formação de praticantes

7288

Objetivo(s)

Taekwondo

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade
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Conteúdos

Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
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Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade
As diferentes disciplinas: corridas, saltos e lançamentos (descrição das fases técnicas)
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada disciplina
Etapas da formação de praticantes

7288

Objetivo(s)

Taekwondo

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Cultura e princípios do taekwondo  via marcial, via desportiva, normas e condutas, uniforme, cinturão, poomsae
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal de prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas na modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade
Posições e deslocamentos
Técnicas de defesa e de ataque
 Acções defensivas  posição de combate, guarda aberta, guarda fechada, deslocamentos e simulações, bloqueio e giros
 Acções Ofensivas  a posição de combate, guarda aberta, guarda fechada, deslocamentos, simulações e giros e contraataque
Combate desportivo - kiorugui

7852

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
desenvolvimento

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Aplicar instrumentos
de diagnóstico
de autodiagnóstico
de competências empreendedoras.
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Objetivo(s)
Analisar o perfil pessoal e o potencial como empreendedor.
Identificar as necessidades de desenvolvimento técnico e comportamental, de forma a favorecer o potencial
empreendedor.

Técnicas de defesa e de ataque
 Acções defensivas  posição de combate, guarda aberta, guarda fechada, deslocamentos e simulações, bloqueio e giros
 Acções Ofensivas  a posição de combate, guarda aberta, guarda fechada, deslocamentos, simulações e giros e contraataque
Combate desportivo - kiorugui

7852

Objetivo(s)

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
desenvolvimento

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Aplicar instrumentos de diagnóstico e de autodiagnóstico de competências empreendedoras.
Analisar o perfil pessoal e o potencial como empreendedor.
Identificar as necessidades de desenvolvimento técnico e comportamental, de forma a favorecer o potencial
empreendedor.

Conteúdos
Empreendedorismo
Conceito de empreendedorismo
Vantagens de ser empreendedor
Espírito empreendedor versus espírito empresarial
Autodiagnóstico de competências empreendedoras
Diagnóstico da experiência de vida
Diagnóstico de conhecimento das “realidades profissionais”
Determinação do “perfil próprio” e autoconhecimento
Autodiagnóstico das motivações pessoais para se tornar empreendedor
Caráterísticas e competênciaschave do perfil empreendedor
Pessoais
 Autoconfiança e automotivação
 Capacidade de decisão e de assumir riscos
 Persistência e resiliência
 Persuasão
 Concretização
Técnicas
 Área de negócio e de orientação para o cliente
 Planeamento, organização e domínio das TIC
 Liderança e trabalho em equipa
Fatores que inibem o empreendedorismo
Diagnóstico de necessidades do empreendedor
Necessidades de caráter pessoal
Necessidades de caráter técnico
Empreendedor  autoavaliação
Questionário de autoavaliação e respetiva verificação da sua adequação ao perfil comportamental do empreendedor

7284

Objetivo(s)

Ténis

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade competições e atividades
Legislação aplicável ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado.
Organização de competições federativas
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Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento

Necessidades de caráter pessoal
Necessidades de caráter técnico
Empreendedor  autoavaliação
Questionário de autoavaliação e respetiva verificação da sua adequação ao perfil comportamental do empreendedor
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Objetivo(s)

Ténis

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade competições e atividades
Legislação aplicável ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado.
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade
Etapas de desenvolvimento do tenista: do préténis ao alto rendimento desportivo
Princípios técnicotáticos básicos
Formas de pegar na raquete (pegas) para execução dos gestos técnicos básicos
Tipos de divisão analítica dos gestos técnicos básicos: direita, esquerda, serviço, volei e smash
Princípios táticos básicos: consistência, controle, efeito e velocidade
Princípios técnicotáticos associados às 5 situações de jogo no ténis
Variantes da modalidade
Ténis de praia
Padel
Ténis em cadeira de rodas

7292

Canoagem
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Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
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Variantes da modalidade
Ténis de praia
Padel
Ténis em cadeira de rodas

7292

Objetivo(s)

Canoagem

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares e segurança física de espectadores
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Características dos ventos, marés e correntes
Níveis de dificuldade dos rios e dos mares
Técnicas de embarque e desembarque
Processos de esvaziamento do caiaque
Técnicas básicas: propulsão, retropulsão e apoios
Técnicas de salvamento
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Surf

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
Objetivo(s)
deApoio
acordo
com aDesportiva
complexidade
elementos envolvidos
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Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade

Técnicas de embarque e desembarque
Processos de esvaziamento do caiaque
Técnicas básicas: propulsão, retropulsão e apoios
Técnicas de salvamento

7293

Objetivo(s)

Surf

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem (juízes, chefes de juízes, diretor técnico, spotter, beach marshall, tabulador, diretor
de prova, timer), comentador, público, média, patrocinadores, forças de segurança, e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modos de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares e segurança física de espectadores
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Técnicas de passagem de rebentação
Posição básica de surf
Técnica de remada
“Takeoff “
Técnicas de apanhar ondas: nas espumas, ondas rebentadas, por rebentar
Técnicas de arranque em ângulo: cortar para a direita e para a esquerda
Tipos de viragens: “bottomturn”, em “frontside” e “backside”
Técnica de subida e descida da onda (“trimming”
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Golfe

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
de relações entre os seus intervenientes
53 / 130
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal

IdentificardeeApoio
interpretar
contextos
de prática
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Objetivo(s)

Golfe

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Objetivos do jogo e seus benefícios
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, proprietário das instalações e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação aplicável ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado.
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Modalidades de jogo
Áreas do jogo
Putting
Jogo Curto (Chipping e Pitching)
Jogo Comprido
Espaço de jogo
Etiqueta
Tipos de capacidades físicas mais utilizadas na modalidade
Fundamentos técnicos básicos predominantes na modalidade
Pontaria
Pega
Postura
Posição dos Pés
Alinhamento do Corpo
Posição da Bola
Movimentos e gestos técnicos
Metodologia do ensino do golfe
Estrutura das sessões e equipamento auxiliar
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7853

Ideias e oportunidades de negócio

Identificar os desafios e problemas como oportunidades.

Carga horária
54 / 130
50 horas

Posição da Bola
Movimentos e gestos técnicos
Metodologia do ensino do golfe
Estrutura das sessões e equipamento auxiliar

7853

Objetivo(s)

Ideias e oportunidades de negócio

Carga horária
50 horas

Identificar os desafios e problemas como oportunidades.
Identificar ideias de criação de pequenos negócios, reconhecendo as necessidades do públicoalvo e do
mercado.
Descrever, analisar e avaliar uma ideia de negócio capaz de satisfazer necessidades.
Identificar e aplicar as diferentes formas de recolha de informação necessária à criação e orientação de um
negócio.
Reconhecer a viabilidade de uma proposta de negócio, identificando os diferentes fatores de sucesso e
insucesso.
Reconhecer as características de um negócio e as atividades inerentes à sua prossecução.
Identificar os financiamentos, apoios e incentivos ao desenvolvimento de um negócio, em função da sua
natureza e plano operacional.

Conteúdos
Criação e desenvolvimento de ideias/oportunidades de negócio
Noção de negócio sustentável
Identificação e satisfação das necessidades
 Formas de identificação de necessidades de produtos/serviços para potenciais clientes/consumidores
 Formas de satisfação de necessidades de potenciais clientes/consumidores, tendo presente as normas de qualidade, ambiente
e inovação
Sistematização, análise e avaliação de ideias de negócio
Conceito básico de negócio
 Como resposta às necessidades da sociedade
Das oportunidades às ideias de negócio
 Estudo e análise de bancos/bolsas de ideias
 Análise de uma ideia de negócio  potenciais clientes e mercado (target)
 Descrição de uma ideia de negócio
Noção de oportunidade relacionada com o serviço a clientes
Recolha de informação sobre ideias e oportunidades de negócio/mercado
Formas de recolha de informação
 Direta – junto de clientes, da concorrência, de eventuais parceiros ou promotores
 Indireta – através de associações ou serviços especializados  públicos ou privados, com recurso a estudos de
mercado/viabilidade e informação disponível online ou noutros suportes
Tipo de informação a recolher
 O negócio, o mercado (nacional, europeu e internacional) e a concorrência
 Os produtos ou serviços
 O local, as instalações e os equipamentos
 A logística – transporte, armazenamento e gestão de stocks
 Os meios de promoção e os clientes
- O financiamento, os custos, as vendas, os lucros e os impostos
Análise de experiências de criação de negócios
Contacto com diferentes experiências de empreendedorismo
- Por setor de atividade/mercado
 Por negócio
Modelos de negócio
- Benchmarking
 Criação/diferenciação de produto/serviço, conceito, marca e segmentação de clientes
- Parceria de outsourcing
- Franchising
 Estruturação de raiz
- Outras modalidades
Definição do negócio e do target
Definição sumária do negócio
Descrição sumária das atividades
Target a atingir
Financiamento, apoios e incentivos à criação de negócios
Meios e recursos de apoio à criação de negócios
Serviços e apoios públicos – programas e medidas
Banca, apoios privados e capitais próprios
Parcerias
Desenvolvimento e validação da ideia de negócio
Análise do negócio a criar e sua validação prévia
Análise crítica do mercado
- Estudos de mercado
 Segmentação de mercado
Análise crítica do negócio e/ou produto
- Vantagens e desvantagens
 Mercado e concorrência
- Potencial de desenvolvimento
 Instalação de arranque
Economia
de mercado
e economia
– empreendedorismo
comercial e empreendedorismo social
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Tipos de negócio
Natureza e constituição jurídica do negócio
- Atividade liberal

Análise do negócio a criar e sua validação prévia
Análise crítica do mercado
- Estudos de mercado
 Segmentação de mercado
Análise crítica do negócio e/ou produto
- Vantagens e desvantagens
 Mercado e concorrência
- Potencial de desenvolvimento
 Instalação de arranque
Economia de mercado e economia social – empreendedorismo comercial e empreendedorismo social
Tipos de negócio
Natureza e constituição jurídica do negócio
- Atividade liberal
 Empresário em nome individual
- Sociedade por quotas
Contacto com entidades e recolha de informação no terreno
Contactos com diferentes tipologias de entidades (municípios, entidades financiadoras, assessorias técnicas, parceiros, …)
Documentos a recolher (faturas próforma; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos, material de promoção de
empresas ou de negócios, etc…)

7852

Objetivo(s)

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
desenvolvimento

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Aplicar instrumentos de diagnóstico e de autodiagnóstico de competências empreendedoras.
Analisar o perfil pessoal e o potencial como empreendedor.
Identificar as necessidades de desenvolvimento técnico e comportamental, de forma a favorecer o potencial
empreendedor.

Conteúdos
Empreendedorismo
Conceito de empreendedorismo
Vantagens de ser empreendedor
Espírito empreendedor versus espírito empresarial
Autodiagnóstico de competências empreendedoras
Diagnóstico da experiência de vida
Diagnóstico de conhecimento das “realidades profissionais”
Determinação do “perfil próprio” e autoconhecimento
Autodiagnóstico das motivações pessoais para se tornar empreendedor
Caráterísticas e competênciaschave do perfil empreendedor
Pessoais
 Autoconfiança e automotivação
 Capacidade de decisão e de assumir riscos
 Persistência e resiliência
 Persuasão
 Concretização
Técnicas
 Área de negócio e de orientação para o cliente
 Planeamento, organização e domínio das TIC
 Liderança e trabalho em equipa
Fatores que inibem o empreendedorismo
Diagnóstico de necessidades do empreendedor
Necessidades de caráter pessoal
Necessidades de caráter técnico
Empreendedor  autoavaliação
Questionário de autoavaliação e respetiva verificação da sua adequação ao perfil comportamental do empreendedor

7854

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de micronegócios

Carga horária
25 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais
fatores| Técnico/a
de êxito ededeApoio
riscoànos
negócios
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Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
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Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de micronegócios

Carga horária
25 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Negócios de base tecnológica | Startup
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Formas de análise do próprio negócio de médio e longo prazo
 Elaboração do plano de ação
 Elaboração do plano de marketing
- Desvios ao plano
Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Elaboração do plano de aquisições e orçamento
Definição da necessidade de empréstimo financeiro
Acompanhamento do plano de negócio
Negociação com os financiadores

7294

Windsurf

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
Objetivo(s)
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
REFERENCIAL DE FORMAÇÃOmodalidade
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Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Elaboração do plano de aquisições e orçamento
Definição da necessidade de empréstimo financeiro
Acompanhamento do plano de negócio
Negociação com os financiadores

7294

Objetivo(s)

Windsurf

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal de prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares e segurança física de espectadores
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Tipos de mareação: navegação à bolina, ao largo e à popa
Partidas: da praia e dentro de água
Técnicas de mudanças de bordo: cambar e por d’avante
Modo de utilização do arnês
Técnicas de planar

7295

Vela

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse
do cumprimento
das condições
segurança necessárias à realização de uma atividade 58 / 130
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a
de Apoio
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Objetivo(s)
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da

Partidas: da praia e dentro de água
Técnicas de mudanças de bordo: cambar e por d’avante
Modo de utilização do arnês
Técnicas de planar

7295

Objetivo(s)

Vela

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática a modalidade
Tipos de intervenientes: velejadores, tripulação, juízes, oficiais, árbitros, medidores, oficiais de regata, autoridade organizadora,
público, média, patrocinadores, forças de segurança e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações da relação param o normal desenvolvimento das modalidades, competições e
atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Lugares e segurança física de espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Características das marés, correntes e ventos
Nós fundamentais
Técnicas de aparelhar uma embarcação à vela
Tipos de mareação: navegação à bolina, de través, e à popa
Manobras básicas: viragem de bordo, bordejar, cambar, rizar e viranço

7853

Ideias e oportunidades de negócio

Carga horária
50 horas

Identificar os desafios e problemas como oportunidades.
Identificar ideias de criação de pequenos negócios, reconhecendo as necessidades do públicoalvo e do
mercado.
Descrever,
analisar
e avaliar
uma ideia
de 4negócio
capaz de satisfazer necessidades.
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a
de Apoio
à Gestão
Desportiva
 Nível
| 13-11-2019
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Identificar e aplicar as diferentes formas de recolha de informação necessária à criação e orientação de um
negócio.
Objetivo(s)
Reconhecer a viabilidade de uma proposta de negócio, identificando os diferentes fatores de sucesso e

7853

Objetivo(s)

Ideias e oportunidades de negócio

Carga horária
50 horas

Identificar os desafios e problemas como oportunidades.
Identificar ideias de criação de pequenos negócios, reconhecendo as necessidades do públicoalvo e do
mercado.
Descrever, analisar e avaliar uma ideia de negócio capaz de satisfazer necessidades.
Identificar e aplicar as diferentes formas de recolha de informação necessária à criação e orientação de um
negócio.
Reconhecer a viabilidade de uma proposta de negócio, identificando os diferentes fatores de sucesso e
insucesso.
Reconhecer as características de um negócio e as atividades inerentes à sua prossecução.
Identificar os financiamentos, apoios e incentivos ao desenvolvimento de um negócio, em função da sua
natureza e plano operacional.

Conteúdos
Criação e desenvolvimento de ideias/oportunidades de negócio
Noção de negócio sustentável
Identificação e satisfação das necessidades
 Formas de identificação de necessidades de produtos/serviços para potenciais clientes/consumidores
 Formas de satisfação de necessidades de potenciais clientes/consumidores, tendo presente as normas de qualidade, ambiente
e inovação
Sistematização, análise e avaliação de ideias de negócio
Conceito básico de negócio
 Como resposta às necessidades da sociedade
Das oportunidades às ideias de negócio
 Estudo e análise de bancos/bolsas de ideias
 Análise de uma ideia de negócio  potenciais clientes e mercado (target)
 Descrição de uma ideia de negócio
Noção de oportunidade relacionada com o serviço a clientes
Recolha de informação sobre ideias e oportunidades de negócio/mercado
Formas de recolha de informação
 Direta – junto de clientes, da concorrência, de eventuais parceiros ou promotores
 Indireta – através de associações ou serviços especializados  públicos ou privados, com recurso a estudos de
mercado/viabilidade e informação disponível online ou noutros suportes
Tipo de informação a recolher
 O negócio, o mercado (nacional, europeu e internacional) e a concorrência
 Os produtos ou serviços
 O local, as instalações e os equipamentos
 A logística – transporte, armazenamento e gestão de stocks
 Os meios de promoção e os clientes
- O financiamento, os custos, as vendas, os lucros e os impostos
Análise de experiências de criação de negócios
Contacto com diferentes experiências de empreendedorismo
- Por setor de atividade/mercado
 Por negócio
Modelos de negócio
- Benchmarking
 Criação/diferenciação de produto/serviço, conceito, marca e segmentação de clientes
- Parceria de outsourcing
- Franchising
 Estruturação de raiz
- Outras modalidades
Definição do negócio e do target
Definição sumária do negócio
Descrição sumária das atividades
Target a atingir
Financiamento, apoios e incentivos à criação de negócios
Meios e recursos de apoio à criação de negócios
Serviços e apoios públicos – programas e medidas
Banca, apoios privados e capitais próprios
Parcerias
Desenvolvimento e validação da ideia de negócio
Análise do negócio a criar e sua validação prévia
Análise crítica do mercado
- Estudos de mercado
 Segmentação de mercado
Análise crítica do negócio e/ou produto
- Vantagens e desvantagens
 Mercado e concorrência
- Potencial de desenvolvimento
 Instalação de arranque
Economia de mercado e economia social – empreendedorismo comercial e empreendedorismo social
Tipos de negócio
Natureza e constituição jurídica do negócio
- Atividade liberal
 Empresário em nome individual
- Sociedade por quotas
Contacto com entidades e recolha de informação no terreno
REFERENCIAL
DE FORMAÇÃO
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| 13-11-2019 financiadoras, assessorias técnicas, parceiros, …)
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Contactos
com diferentes
entidades
(municípios,
Documentos a recolher (faturas próforma; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos, material de promoção de
empresas ou de negócios, etc…)

 Mercado e concorrência
- Potencial de desenvolvimento
 Instalação de arranque
Economia de mercado e economia social – empreendedorismo comercial e empreendedorismo social
Tipos de negócio
Natureza e constituição jurídica do negócio
- Atividade liberal
 Empresário em nome individual
- Sociedade por quotas
Contacto com entidades e recolha de informação no terreno
Contactos com diferentes tipologias de entidades (municípios, entidades financiadoras, assessorias técnicas, parceiros, …)
Documentos a recolher (faturas próforma; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos, material de promoção de
empresas ou de negócios, etc…)

7855

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

Carga horária
50 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Reconhecer a estratégia geral e comercial de uma empresa.
Reconhecer a estratégia de I&D de uma empresa.
Reconhecer os tipos de financiamento e os produtos financeiros.
Elaborar um plano de marketing, de acordo com a estratégia definida.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Estratégia comercial e planeamento de marketing
Planeamento estratégico de marketing
Planeamento operacional de marketing (marketing mix)
Meios tradicionais e meios de base tecnológica (emarketing)
Marketing internacional | Plataformas multiculturais de negócio (da organização ao consumidor)
Contacto com os clientes | Hábitos de consumo
Elaboração do plano de marketing
 Projeto de promoção e publicidade
 Execução de materiais de promoção e divulgação
Estratégia de I&D
Incubação de empresas
 Estrutura de incubação
 Tipologias de serviço
Negócios de base tecnológica | Startup
Patentes internacionais
Transferência de tecnologia
Financiamento
Tipos de abordagem ao financiador
Tipos de financiamento (capital próprio, capital de risco, crédito, incentivos nacionais e internacionais)
Produtos financeiros mais específicos (leasing, renting, factoring, …)
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
REFERENCIAL
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 DE
Mercado,
interno
e externo,
e política
comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
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Negócios de base tecnológica | Startup
Patentes internacionais
Transferência de tecnologia
Financiamento
Tipos de abordagem ao financiador
Tipos de financiamento (capital próprio, capital de risco, crédito, incentivos nacionais e internacionais)
Produtos financeiros mais específicos (leasing, renting, factoring, …)
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Desenvolvimento do conceito de negócio
Proposta de valor
Processo de tomada de decisão
Reformulação do produto/serviço
Orientação estratégica (plano de médio e longo prazo)
 Desenvolvimento estratégico de comercialização
Estratégia de controlo de negócio
Planeamento financeiro
 Elaboração do plano de aquisições e orçamento
 Definição da necessidade de empréstimo financeiro
 Estimativa dos juros e amortizações
 Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Acompanhamento da consecução do plano de negócio

7854

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de micronegócios

Carga horária
25 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Negócios de base tecnológica | Startup
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Formas de análise do próprio negócio de médio e longo prazo
 Elaboração do plano de ação
 Elaboração do plano de marketing
REFERENCIAL
FORMAÇÃO
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- DE
Desvios
ao plano
Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Elaboração do plano de aquisições e orçamento
Definição da necessidade de empréstimo financeiro
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 Definição da necessidade de empréstimo financeiro
 Estimativa dos juros e amortizações
 Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Acompanhamento da consecução do plano de negócio

7854

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de micronegócios

Carga horária
25 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Negócios de base tecnológica | Startup
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Formas de análise do próprio negócio de médio e longo prazo
 Elaboração do plano de ação
 Elaboração do plano de marketing
- Desvios ao plano
Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Elaboração do plano de aquisições e orçamento
Definição da necessidade de empréstimo financeiro
Acompanhamento do plano de negócio
Negociação com os financiadores

8598

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Definir os conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem.
Identificar competências adquiridas ao longo da vida.
Explicar a importância da adoção de uma atitude empreendedora como estratégia de empregabilidade.
Identificar as competências transversais valorizadas pelos empregadores.
Reconhecer a importância das principais competências de desenvolvimento pessoal na procura e manutenção
do emprego.
Objetivo(s)
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
IdentificardeeApoio
selecionar
anúncios
de emprego.
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Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Elaboração do plano de aquisições e orçamento
Definição da necessidade de empréstimo financeiro
Acompanhamento do plano de negócio
Negociação com os financiadores

8598

Objetivo(s)

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Definir os conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem.
Identificar competências adquiridas ao longo da vida.
Explicar a importância da adoção de uma atitude empreendedora como estratégia de empregabilidade.
Identificar as competências transversais valorizadas pelos empregadores.
Reconhecer a importância das principais competências de desenvolvimento pessoal na procura e manutenção
do emprego.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem (formal e informal) – aplicação destes conceitos na
compreensão da sua história de vida, identificação e valorização das competências adquiridas
Atitude empreendedora/proactiva
Competências valorizadas pelos empregadores  transferíveis entre os diferentes contextos laborais
Competências relacionais
Competências criativas
Competências de gestão do tempo
Competências de gestão da informação
Competências de tomada de decisão
Competências de aprendizagem (aprendizagem ao longo da vida)
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos (sociais ou relacionais)
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

7296

Objetivo(s)

Pedestrianismo

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade:
Tipos de intervenientes: praticantes e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
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Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modos de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de eventos desportivos, de âmbito nacional e internacional

Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

7296

Objetivo(s)

Pedestrianismo

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade:
Tipos de intervenientes: praticantes e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modos de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de eventos desportivos, de âmbito nacional e internacional
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos predominantes na modalidade:
Introdução aos percursos pedestres  tipos de pisos, distância dos percursos, percursos não sinalizados e balizados
Técnicas básicas de progressão considerando o tipo de percurso e o esforço físico
Normas e cuidados na prática do pedestrianismo

7276

Andebol

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
Objetivo(s)
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer
e analisar
as Desportiva
exigências técnicas,
táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade
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Conteúdos

Fundamentos técnicos predominantes na modalidade:
Introdução aos percursos pedestres  tipos de pisos, distância dos percursos, percursos não sinalizados e balizados
Técnicas básicas de progressão considerando o tipo de percurso e o esforço físico
Normas e cuidados na prática do pedestrianismo

7276

Objetivo(s)

Andebol

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade:
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática desportiva com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Princípios gerais e específicos do jogo; modelo e métodos de jogo; fases do jogo, ações com e sem posse de bola
Técnica individual ofensiva  receção da bola, proteção da bola, condução da bola, drible (finta), simulação, passe, remate, técnica
específica por posições (ex. guarda redes)
Técnica individual defensiva  desarme, interceção, técnica específica por posições (ex. guarda redes)
Ações táticas coletivas ofensivas e sistemas de jogo
Ações táticas coletivas defensivas e sistemas de jogo

7852

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
desenvolvimento

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Aplicar instrumentos
de diagnóstico
de autodiagnóstico
de competências empreendedoras.
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Objetivo(s)
Analisar o perfil pessoal e o potencial como empreendedor.
Identificar as necessidades de desenvolvimento técnico e comportamental, de forma a favorecer o potencial
empreendedor.

específica por posições (ex. guarda redes)
Técnica individual defensiva  desarme, interceção, técnica específica por posições (ex. guarda redes)
Ações táticas coletivas ofensivas e sistemas de jogo
Ações táticas coletivas defensivas e sistemas de jogo

7852

Objetivo(s)

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
desenvolvimento

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Aplicar instrumentos de diagnóstico e de autodiagnóstico de competências empreendedoras.
Analisar o perfil pessoal e o potencial como empreendedor.
Identificar as necessidades de desenvolvimento técnico e comportamental, de forma a favorecer o potencial
empreendedor.

Conteúdos
Empreendedorismo
Conceito de empreendedorismo
Vantagens de ser empreendedor
Espírito empreendedor versus espírito empresarial
Autodiagnóstico de competências empreendedoras
Diagnóstico da experiência de vida
Diagnóstico de conhecimento das “realidades profissionais”
Determinação do “perfil próprio” e autoconhecimento
Autodiagnóstico das motivações pessoais para se tornar empreendedor
Caráterísticas e competênciaschave do perfil empreendedor
Pessoais
 Autoconfiança e automotivação
 Capacidade de decisão e de assumir riscos
 Persistência e resiliência
 Persuasão
 Concretização
Técnicas
 Área de negócio e de orientação para o cliente
 Planeamento, organização e domínio das TIC
 Liderança e trabalho em equipa
Fatores que inibem o empreendedorismo
Diagnóstico de necessidades do empreendedor
Necessidades de caráter pessoal
Necessidades de caráter técnico
Empreendedor  autoavaliação
Questionário de autoavaliação e respetiva verificação da sua adequação ao perfil comportamental do empreendedor

7855

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

Carga horária
50 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Reconhecer a estratégia geral e comercial de uma empresa.
Reconhecer a estratégia de I&D de uma empresa.
Reconhecer os tipos de financiamento e os produtos financeiros.
Elaborar um plano de marketing, de acordo com a estratégia definida.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
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 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio

67 / 130

Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Estratégia comercial e planeamento de marketing
Planeamento estratégico de marketing
Planeamento operacional de marketing (marketing mix)
Meios tradicionais e meios de base tecnológica (emarketing)
Marketing internacional | Plataformas multiculturais de negócio (da organização ao consumidor)
Contacto com os clientes | Hábitos de consumo
Elaboração do plano de marketing
 Projeto de promoção e publicidade
 Execução de materiais de promoção e divulgação
Estratégia de I&D
Incubação de empresas
 Estrutura de incubação
 Tipologias de serviço
Negócios de base tecnológica | Startup
Patentes internacionais
Transferência de tecnologia
Financiamento
Tipos de abordagem ao financiador
Tipos de financiamento (capital próprio, capital de risco, crédito, incentivos nacionais e internacionais)
Produtos financeiros mais específicos (leasing, renting, factoring, …)
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Desenvolvimento do conceito de negócio
Proposta de valor
Processo de tomada de decisão
Reformulação do produto/serviço
Orientação estratégica (plano de médio e longo prazo)
 Desenvolvimento estratégico de comercialização
Estratégia de controlo de negócio
Planeamento financeiro
 Elaboração do plano de aquisições e orçamento
 Definição da necessidade de empréstimo financeiro
 Estimativa dos juros e amortizações
 Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Acompanhamento da consecução do plano de negócio

8599

Objetivo(s)

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de assertividade.
Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo.
Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional.
Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal.
Definir o conceito de inteligência emocional.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.
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Conteúdos
Comunicação assertiva
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 Definição da necessidade de empréstimo financeiro
 Estimativa dos juros e amortizações
 Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Acompanhamento da consecução do plano de negócio

8599

Objetivo(s)

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de assertividade.
Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo.
Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional.
Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal.
Definir o conceito de inteligência emocional.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Comunicação assertiva
Assertividade no relacionamento interpessoal
Assertividade no contexto socioprofissional
Técnicas de assertividade em contexto profissional
Origens e fontes de conflito na empresa
Impacto da comunicação no relacionamento humano
Comportamentos que facilitam e dificultam a comunicação e o entendimento
Atitude tranquila numa situação de conflito
Inteligência emocional e gestão de comportamentos
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8598

Objetivo(s)

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Definir os conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem.
Identificar competências adquiridas ao longo da vida.
Explicar a importância da adoção de uma atitude empreendedora como estratégia de empregabilidade.
Identificar as competências transversais valorizadas pelos empregadores.
Reconhecer a importância das principais competências de desenvolvimento pessoal na procura e manutenção
do emprego.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem (formal e informal) – aplicação destes conceitos na
compreensão da sua história de vida, identificação e valorização das competências adquiridas
Atitude empreendedora/proactiva
Competências valorizadas pelos empregadores  transferíveis entre os diferentes contextos laborais
Competências relacionais
Competências criativas
Competências de gestão do tempo
Competências de gestão da informação
Competências de tomada de decisão
Competências de aprendizagem (aprendizagem ao longo da vida)
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
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Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos (sociais ou relacionais)
Curriculum vitae

Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8598

Objetivo(s)

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Definir os conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem.
Identificar competências adquiridas ao longo da vida.
Explicar a importância da adoção de uma atitude empreendedora como estratégia de empregabilidade.
Identificar as competências transversais valorizadas pelos empregadores.
Reconhecer a importância das principais competências de desenvolvimento pessoal na procura e manutenção
do emprego.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem (formal e informal) – aplicação destes conceitos na
compreensão da sua história de vida, identificação e valorização das competências adquiridas
Atitude empreendedora/proactiva
Competências valorizadas pelos empregadores  transferíveis entre os diferentes contextos laborais
Competências relacionais
Competências criativas
Competências de gestão do tempo
Competências de gestão da informação
Competências de tomada de decisão
Competências de aprendizagem (aprendizagem ao longo da vida)
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos (sociais ou relacionais)
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8600

Objetivo(s)

Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Identificar o perfil do empreendedor.
Reconhecer a ideia de negócio.
Definir as fases de um projeto.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção
Perfil do empreendedor
Fatores que inibem o empreendorismo
Ideia de negócio e projet
Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial
Fases da definição do projeto
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
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Entrevista de emprego
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8600

Objetivo(s)

Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Identificar o perfil do empreendedor.
Reconhecer a ideia de negócio.
Definir as fases de um projeto.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção
Perfil do empreendedor
Fatores que inibem o empreendorismo
Ideia de negócio e projet
Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial
Fases da definição do projeto
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

7853

Objetivo(s)

Ideias e oportunidades de negócio

Carga horária
50 horas

Identificar os desafios e problemas como oportunidades.
Identificar ideias de criação de pequenos negócios, reconhecendo as necessidades do públicoalvo e do
mercado.
Descrever, analisar e avaliar uma ideia de negócio capaz de satisfazer necessidades.
Identificar e aplicar as diferentes formas de recolha de informação necessária à criação e orientação de um
negócio.
Reconhecer a viabilidade de uma proposta de negócio, identificando os diferentes fatores de sucesso e
insucesso.
Reconhecer as características de um negócio e as atividades inerentes à sua prossecução.
Identificar os financiamentos, apoios e incentivos ao desenvolvimento de um negócio, em função da sua
natureza e plano operacional.

Conteúdos
Criação e desenvolvimento de ideias/oportunidades de negócio
Noção de negócio sustentável
Identificação e satisfação das necessidades
 Formas de identificação de necessidades de produtos/serviços para potenciais clientes/consumidores
 Formas de satisfação de necessidades de potenciais clientes/consumidores, tendo presente as normas de qualidade, ambiente
e inovação
Sistematização, análise e avaliação de ideias de negócio
Conceito básico de negócio
 Como resposta às necessidades da sociedade
Das oportunidades às ideias de negócio
 Estudo e análise de bancos/bolsas de ideias
 Análise de uma ideia de negócio  potenciais clientes e mercado (target)
 Descrição de uma ideia de negócio
Noção de oportunidade relacionada com o serviço a clientes
Recolha de informação sobre ideias e oportunidades de negócio/mercado
Formas de recolha de informação
 Direta – junto de clientes, da concorrência, de eventuais parceiros ou promotores
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva  Nível 4 | 13-11-2019
71 / 130
 Indireta – através de associações ou serviços especializados  públicos ou privados, com recurso a estudos de
mercado/viabilidade e informação disponível online ou noutros suportes
Tipo de informação a recolher
 O negócio, o mercado (nacional, europeu e internacional) e a concorrência

Conceito básico de negócio
 Como resposta às necessidades da sociedade
Das oportunidades às ideias de negócio
 Estudo e análise de bancos/bolsas de ideias
 Análise de uma ideia de negócio  potenciais clientes e mercado (target)
 Descrição de uma ideia de negócio
Noção de oportunidade relacionada com o serviço a clientes
Recolha de informação sobre ideias e oportunidades de negócio/mercado
Formas de recolha de informação
 Direta – junto de clientes, da concorrência, de eventuais parceiros ou promotores
 Indireta – através de associações ou serviços especializados  públicos ou privados, com recurso a estudos de
mercado/viabilidade e informação disponível online ou noutros suportes
Tipo de informação a recolher
 O negócio, o mercado (nacional, europeu e internacional) e a concorrência
 Os produtos ou serviços
 O local, as instalações e os equipamentos
 A logística – transporte, armazenamento e gestão de stocks
 Os meios de promoção e os clientes
- O financiamento, os custos, as vendas, os lucros e os impostos
Análise de experiências de criação de negócios
Contacto com diferentes experiências de empreendedorismo
- Por setor de atividade/mercado
 Por negócio
Modelos de negócio
- Benchmarking
 Criação/diferenciação de produto/serviço, conceito, marca e segmentação de clientes
- Parceria de outsourcing
- Franchising
 Estruturação de raiz
- Outras modalidades
Definição do negócio e do target
Definição sumária do negócio
Descrição sumária das atividades
Target a atingir
Financiamento, apoios e incentivos à criação de negócios
Meios e recursos de apoio à criação de negócios
Serviços e apoios públicos – programas e medidas
Banca, apoios privados e capitais próprios
Parcerias
Desenvolvimento e validação da ideia de negócio
Análise do negócio a criar e sua validação prévia
Análise crítica do mercado
- Estudos de mercado
 Segmentação de mercado
Análise crítica do negócio e/ou produto
- Vantagens e desvantagens
 Mercado e concorrência
- Potencial de desenvolvimento
 Instalação de arranque
Economia de mercado e economia social – empreendedorismo comercial e empreendedorismo social
Tipos de negócio
Natureza e constituição jurídica do negócio
- Atividade liberal
 Empresário em nome individual
- Sociedade por quotas
Contacto com entidades e recolha de informação no terreno
Contactos com diferentes tipologias de entidades (municípios, entidades financiadoras, assessorias técnicas, parceiros, …)
Documentos a recolher (faturas próforma; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos, material de promoção de
empresas ou de negócios, etc…)

7277

Objetivo(s)

Basquetebol

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
REFERENCIAL
DE FORMAÇÃO
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Contextos
organizacionais
prática

Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade:
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Contacto com entidades e recolha de informação no terreno
Contactos com diferentes tipologias de entidades (municípios, entidades financiadoras, assessorias técnicas, parceiros, …)
Documentos a recolher (faturas próforma; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos, material de promoção de
empresas ou de negócios, etc…)

7277

Objetivo(s)

Basquetebol

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade:
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos das modalidades para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade
Princípios gerais e específicos do jogo; modelo e métodos de jogo; fases do jogo, ações com e sem posse de bola
Técnica individual ofensiva  receção da bola, proteção da bola, condução da bola, drible (finta), mudanças de direção, simulação,
os vários tipos de passe, as diferentes formas de lançamento, técnica específica por posições
Técnica individual defensiva  desarme, interceção, técnica específica por posições
Ações táticas coletivas ofensivas e sistemas de jogo
Ações táticas coletivas defensivas e sistemas de jogo

7278

Futebol

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar
legislação
e regulamentação
da modalidade
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Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade

Objetivo(s)

os vários tipos de passe, as diferentes formas de lançamento, técnica específica por posições
Técnica individual defensiva  desarme, interceção, técnica específica por posições
Ações táticas coletivas ofensivas e sistemas de jogo
Ações táticas coletivas defensivas e sistemas de jogo

7278

Objetivo(s)

Futebol

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade, nas suas diferentes formas  futsal e futebol de 11
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade:
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade,, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos das modalidades para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade  futsal e futebol 11
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade  futsal e futebol 11:
Princípios gerais e específicos do jogo; modelo e métodos de jogo; fases do jogo, ações com e sem posse de bola,..
Técnica individual ofensiva – receção da bola, proteção da bola, condução da bola, drible (finta), simulação, diferentes tipos de
passe, diferentes formas de remate, técnica específica por posições (ex. guarda redes)
Técnica individual defensiva – desarme, interceção, técnica específica por posições (ex. guarda redes)
Ações táticas coletivas ofensivas e sistemas de jogo
Ações táticas coletivas defensivas e sistemas de jogo

7854

Plano de negócio – criação de micronegócios

Carga horária
25 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar de
umApoio
planoà de
açãoDesportiva
para a apresentação
do projeto de negócio a desenvolver.
Objetivo(s)
REFERENCIAL
DE FORMAÇÃO | Técnico/a
Gestão
 Nível 4 | 13-11-2019
74 / 130
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Elaborar um plano de negócio.

passe, diferentes formas de remate, técnica específica por posições (ex. guarda redes)
Técnica individual defensiva – desarme, interceção, técnica específica por posições (ex. guarda redes)
Ações táticas coletivas ofensivas e sistemas de jogo
Ações táticas coletivas defensivas e sistemas de jogo

7854

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de micronegócios

Carga horária
25 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Negócios de base tecnológica | Startup
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Formas de análise do próprio negócio de médio e longo prazo
 Elaboração do plano de ação
 Elaboração do plano de marketing
- Desvios ao plano
Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Elaboração do plano de aquisições e orçamento
Definição da necessidade de empréstimo financeiro
Acompanhamento do plano de negócio
Negociação com os financiadores

8599

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de assertividade.
Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo.
Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional.
Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal.
Definir o conceito de inteligência emocional.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Objetivo(s)
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
IdentificardeeApoio
selecionar
anúncios
de emprego.
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Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Elaboração do plano de aquisições e orçamento
Definição da necessidade de empréstimo financeiro
Acompanhamento do plano de negócio
Negociação com os financiadores

8599

Objetivo(s)

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de assertividade.
Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo.
Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional.
Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal.
Definir o conceito de inteligência emocional.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Comunicação assertiva
Assertividade no relacionamento interpessoal
Assertividade no contexto socioprofissional
Técnicas de assertividade em contexto profissional
Origens e fontes de conflito na empresa
Impacto da comunicação no relacionamento humano
Comportamentos que facilitam e dificultam a comunicação e o entendimento
Atitude tranquila numa situação de conflito
Inteligência emocional e gestão de comportamentos
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8600

Objetivo(s)

Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Identificar o perfil do empreendedor.
Reconhecer a ideia de negócio.
Definir as fases de um projeto.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção
Perfil do empreendedor
Fatores que inibem o empreendorismo
Ideia de negócio e projet
Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial
Fases da definição do projeto
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8600

Objetivo(s)

Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Identificar o perfil do empreendedor.
Reconhecer a ideia de negócio.
Definir as fases de um projeto.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção
Perfil do empreendedor
Fatores que inibem o empreendorismo
Ideia de negócio e projet
Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial
Fases da definição do projeto
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

7855

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

Carga horária
50 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Reconhecer a estratégia geral e comercial de uma empresa.
Reconhecer a estratégia de I&D de uma empresa.
Reconhecer os tipos de financiamento e os produtos financeiros.
Elaborar um plano de marketing, de acordo com a estratégia definida.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
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 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
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- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Estratégia comercial e planeamento de marketing
Planeamento estratégico de marketing
Planeamento operacional de marketing (marketing mix)
Meios tradicionais e meios de base tecnológica (emarketing)
Marketing internacional | Plataformas multiculturais de negócio (da organização ao consumidor)
Contacto com os clientes | Hábitos de consumo
Elaboração do plano de marketing
 Projeto de promoção e publicidade
 Execução de materiais de promoção e divulgação
Estratégia de I&D
Incubação de empresas
 Estrutura de incubação
 Tipologias de serviço
Negócios de base tecnológica | Startup
Patentes internacionais
Transferência de tecnologia
Financiamento
Tipos de abordagem ao financiador
Tipos de financiamento (capital próprio, capital de risco, crédito, incentivos nacionais e internacionais)
Produtos financeiros mais específicos (leasing, renting, factoring, …)
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Desenvolvimento do conceito de negócio
Proposta de valor
Processo de tomada de decisão
Reformulação do produto/serviço
Orientação estratégica (plano de médio e longo prazo)
 Desenvolvimento estratégico de comercialização
Estratégia de controlo de negócio
Planeamento financeiro
 Elaboração do plano de aquisições e orçamento
 Definição da necessidade de empréstimo financeiro
 Estimativa dos juros e amortizações
 Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Acompanhamento da consecução do plano de negócio

7279

Objetivo(s)

Voleibol

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
REFERENCIAL
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Contextos
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Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
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 Definição da necessidade de empréstimo financeiro
 Estimativa dos juros e amortizações
 Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Acompanhamento da consecução do plano de negócio

7279

Objetivo(s)

Voleibol

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos das modalidades para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Princípios gerais e específicos do jogo; modelo e métodos de jogo; fases do jogo, ações com e sem posse de bola.
Técnica individual ofensiva
Técnica individual defensiva
Ações táticas coletivas ofensivas e sistemas de jogo
Ações táticas coletivas defensivas e sistemas de jogo

7280

Râguebi

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar
e distinguir
materiais
e equipamentos
desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
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formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
Objetivo(s)
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos

Técnica individual ofensiva
Técnica individual defensiva
Ações táticas coletivas ofensivas e sistemas de jogo
Ações táticas coletivas defensivas e sistemas de jogo

7280

Objetivo(s)

Râguebi

Carga horária
25 horas

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e desenvolvimento
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva e de relações entre os seus intervenientes
Interpretar a legislação e regulamentação específica da modalidade
Caracterizar e distinguir materiais e equipamentos desportivos da modalidade de acordo com o tipo de prática,
formal e informal
Certificarse do cumprimento das condições de segurança necessárias à realização de uma atividade
desportiva, de acordo com a complexidade dos elementos envolvidos
Assegurar a montagem e desmontagem de equipamentos desportivos
Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada, sistemas de observação e análise da prática da
modalidade
Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização da modalidade na perspetiva dos praticantes.
Reconhecer e analisar as exigências técnicas, táticas, físicas e psicológicas predominantes da modalidade

Conteúdos
Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da modalidade
Contextos organizacionais e formas de prática
Aspetos demográficos e geográficos da prática
Tendências de desenvolvimento
Prática da modalidade:
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público, média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário das instalações
e indústria associada
Relação da prática com os diferentes tipos de intervenientes
 Funções, responsabilidades e implicações no normal desenvolvimento da modalidade, competições e atividades
Legislação e regulamentos aplicáveis ao contexto de prática da modalidade
Regulamentos específicos da modalidade, de âmbito federado
Organização de competições federativas
Outro tipo de organização de atividades e eventos, nacionais e internacionais
Materiais e equipamentos específicos da modalidade
Modo de utilização dos materiais e equipamentos, conforme o âmbito formal/informal da prática, ao nível da formação ou do alto
rendimento
Condições de segurança das pessoas e do património na organização de competições e eventos desportivos, de âmbito nacional e
internacional
Qualificação de espetáculos e eventos desportivos
Deveres dos promotores, função do coordenador de segurança
Planos de risco e procedimentos preventivos
Controlos de acesso
Acesso de pessoas com deficiência
Lugares sentados e separação física dos espectadores
Segurança física de adeptos
Controlo da venda de títulos de ingresso
Sistemas de vigilância e controlo
Planos de emergência
Procedimentos de montagem e desmontagem de espaços e equipamentos afetos às práticas desportivas
Equipamento necessário à prática da modalidade de acordo com os regulamentos das modalidades para o efeito
Montagem e desmontagem do equipamento desportivo em condições de segurança e de forma tecnicamente adequada
Aspetos críticos de desgaste dos equipamentos e procedimentos de conservação e substituição
Sistemas de observação e de análise da prestação desportiva
Principais indicadores de observação da modalidade
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados, tecnologias associadas
Modos de utilização de fichas de controlo e de aplicação de instrumentos de avaliação
Processos de recolha de registos audiovisuais
Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na modalidade:
Princípios gerais e específicos do jogo; modelo e métodos de jogo; fases do jogo, ações com e sem posse de bola.
Técnica individual ofensiva  receção da bola, proteção da bola, condução da bola, drible (finta), simulação, passe, remate, técnica
específica por posições
Técnica individual defensiva  desarme, interceção, técnica específica por posições
Ações táticas coletivas ofensivas e sistemas de jogo
Ações táticas coletivas defensivas e sistemas de jogo

8598

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Definir os conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem.
Identificar competências adquiridas ao longo da vida.
Explicar a
da Desportiva
adoção de uma
empreendedora como estratégia de empregabilidade. 80 / 130
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Identificar as competências transversais valorizadas pelos empregadores.
Reconhecer a importância das principais competências de desenvolvimento pessoal na procura e manutenção
do emprego.

Objetivo(s)

específica por posições
Técnica individual defensiva  desarme, interceção, técnica específica por posições
Ações táticas coletivas ofensivas e sistemas de jogo
Ações táticas coletivas defensivas e sistemas de jogo

8598

Objetivo(s)

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Definir os conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem.
Identificar competências adquiridas ao longo da vida.
Explicar a importância da adoção de uma atitude empreendedora como estratégia de empregabilidade.
Identificar as competências transversais valorizadas pelos empregadores.
Reconhecer a importância das principais competências de desenvolvimento pessoal na procura e manutenção
do emprego.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem (formal e informal) – aplicação destes conceitos na
compreensão da sua história de vida, identificação e valorização das competências adquiridas
Atitude empreendedora/proactiva
Competências valorizadas pelos empregadores  transferíveis entre os diferentes contextos laborais
Competências relacionais
Competências criativas
Competências de gestão do tempo
Competências de gestão da informação
Competências de tomada de decisão
Competências de aprendizagem (aprendizagem ao longo da vida)
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos (sociais ou relacionais)
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8599

Objetivo(s)

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de assertividade.
Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo.
Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional.
Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal.
Definir o conceito de inteligência emocional.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Comunicação assertiva
Assertividade no relacionamento interpessoal
Assertividade no contexto socioprofissional
Técnicas de assertividade em contexto profissional
Origens e fontes de conflito na empresa
Impacto da comunicação no relacionamento humano
Comportamentos que facilitam e dificultam a comunicação e o entendimento
Atitude tranquila numa situação de conflito
Inteligência emocional e gestão de comportamentos
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
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Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8599

Objetivo(s)

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de assertividade.
Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo.
Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional.
Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal.
Definir o conceito de inteligência emocional.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Comunicação assertiva
Assertividade no relacionamento interpessoal
Assertividade no contexto socioprofissional
Técnicas de assertividade em contexto profissional
Origens e fontes de conflito na empresa
Impacto da comunicação no relacionamento humano
Comportamentos que facilitam e dificultam a comunicação e o entendimento
Atitude tranquila numa situação de conflito
Inteligência emocional e gestão de comportamentos
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8600

Objetivo(s)

Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Identificar o perfil do empreendedor.
Reconhecer a ideia de negócio.
Definir as fases de um projeto.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção
Perfil do empreendedor
Fatores que inibem o empreendorismo
Ideia de negócio e projet
Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial
Fases da definição do projeto
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8600

Objetivo(s)

Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Identificar o perfil do empreendedor.
Reconhecer a ideia de negócio.
Definir as fases de um projeto.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção
Perfil do empreendedor
Fatores que inibem o empreendorismo
Ideia de negócio e projet
Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial
Fases da definição do projeto
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

7852

Objetivo(s)

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
desenvolvimento

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Aplicar instrumentos de diagnóstico e de autodiagnóstico de competências empreendedoras.
Analisar o perfil pessoal e o potencial como empreendedor.
Identificar as necessidades de desenvolvimento técnico e comportamental, de forma a favorecer o potencial
empreendedor.

Conteúdos
Empreendedorismo
Conceito de empreendedorismo
Vantagens de ser empreendedor
Espírito empreendedor versus espírito empresarial
Autodiagnóstico de competências empreendedoras
Diagnóstico da experiência de vida
Diagnóstico de conhecimento das “realidades profissionais”
Determinação do “perfil próprio” e autoconhecimento
Autodiagnóstico das motivações pessoais para se tornar empreendedor
Caráterísticas e competênciaschave do perfil empreendedor
Pessoais
 Autoconfiança e automotivação
 Capacidade de decisão e de assumir riscos
 Persistência e resiliência
 Persuasão
 Concretização
Técnicas
 Área de negócio e de orientação para o cliente
 Planeamento, organização e domínio das TIC
 Liderança e trabalho em equipa
Fatores que inibem o empreendedorismo
Diagnóstico de necessidades do empreendedor
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Empreendedor  autoavaliação
Questionário de autoavaliação e respetiva verificação da sua adequação ao perfil comportamental do empreendedor
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

7852

Objetivo(s)

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
desenvolvimento

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Aplicar instrumentos de diagnóstico e de autodiagnóstico de competências empreendedoras.
Analisar o perfil pessoal e o potencial como empreendedor.
Identificar as necessidades de desenvolvimento técnico e comportamental, de forma a favorecer o potencial
empreendedor.

Conteúdos
Empreendedorismo
Conceito de empreendedorismo
Vantagens de ser empreendedor
Espírito empreendedor versus espírito empresarial
Autodiagnóstico de competências empreendedoras
Diagnóstico da experiência de vida
Diagnóstico de conhecimento das “realidades profissionais”
Determinação do “perfil próprio” e autoconhecimento
Autodiagnóstico das motivações pessoais para se tornar empreendedor
Caráterísticas e competênciaschave do perfil empreendedor
Pessoais
 Autoconfiança e automotivação
 Capacidade de decisão e de assumir riscos
 Persistência e resiliência
 Persuasão
 Concretização
Técnicas
 Área de negócio e de orientação para o cliente
 Planeamento, organização e domínio das TIC
 Liderança e trabalho em equipa
Fatores que inibem o empreendedorismo
Diagnóstico de necessidades do empreendedor
Necessidades de caráter pessoal
Necessidades de caráter técnico
Empreendedor  autoavaliação
Questionário de autoavaliação e respetiva verificação da sua adequação ao perfil comportamental do empreendedor

7853

Objetivo(s)
Objetivo(s)

Ideias e oportunidades de negócio

Carga horária
50 horas

Identificar os desafios e problemas como oportunidades.
Identificar ideias de criação de pequenos negócios, reconhecendo as necessidades do públicoalvo e do
mercado.
Descrever, analisar e avaliar uma ideia de negócio capaz de satisfazer necessidades.
Identificar e aplicar as diferentes formas de recolha de informação necessária à criação e orientação de um
negócio.
negócio.
Reconhecer a viabilidade de uma proposta de negócio, identificando os diferentes fatores de sucesso e
insucesso.
Reconhecer as características de um negócio e as atividades inerentes à sua prossecução.
Identificar os financiamentos, apoios e incentivos ao desenvolvimento de um negócio, em função da sua
natureza e plano operacional.

Conteúdos
Criação e desenvolvimento de ideias/oportunidades de negócio
Noção de negócio sustentável
Identificação e satisfação das necessidades
 Formas de identificação de necessidades de produtos/serviços para potenciais clientes/consumidores
 Formas de satisfação de necessidades de potenciais clientes/consumidores, tendo presente as normas de qualidade, ambiente
e inovação
Sistematização, análise e avaliação de ideias de negócio
Conceito básico de negócio
 Como resposta às necessidades da sociedade
Das oportunidades às ideias de negócio
 Estudo e análise de bancos/bolsas de ideias
 Análise de uma ideia de negócio  potenciais clientes e mercado (target)
 Descrição de uma ideia de negócio
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Noção de oportunidade relacionada com o serviço a clientes
Recolha de informação sobre ideias e oportunidades de negócio/mercado
Formas de recolha de informação
 Direta – junto de clientes, da concorrência, de eventuais parceiros ou promotores

 Formas de identificação de necessidades de produtos/serviços para potenciais clientes/consumidores
 Formas de satisfação de necessidades de potenciais clientes/consumidores, tendo presente as normas de qualidade, ambiente
e inovação
Sistematização, análise e avaliação de ideias de negócio
Conceito básico de negócio
 Como resposta às necessidades da sociedade
Das oportunidades às ideias de negócio
 Estudo e análise de bancos/bolsas de ideias
 Análise de uma ideia de negócio  potenciais clientes e mercado (target)
 Descrição de uma ideia de negócio
Noção de oportunidade relacionada com o serviço a clientes
Recolha de informação sobre ideias e oportunidades de negócio/mercado
Formas de recolha de informação
 Direta – junto de clientes, da concorrência, de eventuais parceiros ou promotores
 Indireta – através de associações ou serviços especializados  públicos ou privados, com recurso a estudos de
mercado/viabilidade e informação disponível online ou noutros suportes
Tipo de informação a recolher
 O negócio, o mercado (nacional, europeu e internacional) e a concorrência
 Os produtos ou serviços
 O local, as instalações e os equipamentos
 A logística – transporte, armazenamento e gestão de stocks
 Os meios de promoção e os clientes
- O financiamento, os custos, as vendas, os lucros e os impostos
Análise de experiências de criação de negócios
Contacto com diferentes experiências de empreendedorismo
- Por setor de atividade/mercado
 Por negócio
Modelos de negócio
- Benchmarking
 Criação/diferenciação de produto/serviço, conceito, marca e segmentação de clientes
- Parceria de outsourcing
- Franchising
 Estruturação de raiz
- Outras modalidades
Definição do negócio e do target
Definição sumária do negócio
Descrição sumária das atividades
Target a atingir
Financiamento, apoios e incentivos à criação de negócios
Meios e recursos de apoio à criação de negócios
Serviços e apoios públicos – programas e medidas
Banca, apoios privados e capitais próprios
Parcerias
Desenvolvimento e validação da ideia de negócio
Análise do negócio a criar e sua validação prévia
Análise crítica do mercado
- Estudos de mercado
 Segmentação de mercado
Análise crítica do negócio e/ou produto
- Vantagens e desvantagens
 Mercado e concorrência
- Potencial de desenvolvimento
 Instalação de arranque
Economia de mercado e economia social – empreendedorismo comercial e empreendedorismo social
Tipos de negócio
Natureza e constituição jurídica do negócio
- Atividade liberal
 Empresário em nome individual
- Sociedade por quotas
Contacto com entidades e recolha de informação no terreno
Contactos com diferentes tipologias de entidades (municípios, entidades financiadoras, assessorias técnicas, parceiros, …)
Documentos a recolher (faturas próforma; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos, material de promoção de
empresas ou de negócios, etc…)

7854

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de micronegócios

Carga horária
25 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
REFERENCIAL
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Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
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Contacto com entidades e recolha de informação no terreno
Contactos com diferentes tipologias de entidades (municípios, entidades financiadoras, assessorias técnicas, parceiros, …)
Documentos a recolher (faturas próforma; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos, material de promoção de
empresas ou de negócios, etc…)

7854

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de micronegócios

Carga horária
25 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Negócios de base tecnológica | Startup
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Formas de análise do próprio negócio de médio e longo prazo
 Elaboração do plano de ação
 Elaboração do plano de marketing
- Desvios ao plano
Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Elaboração do plano de aquisições e orçamento
Definição da necessidade de empréstimo financeiro
Acompanhamento do plano de negócio
Negociação com os financiadores

7855

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

Carga horária
50 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Reconhecer a estratégia geral e comercial de uma empresa.
Reconhecer a estratégia de I&D de uma empresa.
Reconhecer os tipos de financiamento e os produtos financeiros.
Elaborar um plano de marketing, de acordo com a estratégia definida.
Elaborar um plano de negócio.
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Planeamento e organização do trabalho
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Objetivo(s)

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Reconhecer a estratégia geral e comercial de uma empresa.
Reconhecer a estratégia de I&D de uma empresa.
Reconhecer os tipos de financiamento e os produtos financeiros.
Elaborar um plano de marketing, de acordo com a estratégia definida.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Estratégia comercial e planeamento de marketing
Planeamento estratégico de marketing
Planeamento operacional de marketing (marketing mix)
Meios tradicionais e meios de base tecnológica (emarketing)
Marketing internacional | Plataformas multiculturais de negócio (da organização ao consumidor)
Contacto com os clientes | Hábitos de consumo
Elaboração do plano de marketing
 Projeto de promoção e publicidade
 Execução de materiais de promoção e divulgação
Estratégia de I&D
Incubação de empresas
 Estrutura de incubação
 Tipologias de serviço
Negócios de base tecnológica | Startup
Patentes internacionais
Transferência de tecnologia
Financiamento
Tipos de abordagem ao financiador
Tipos de financiamento (capital próprio, capital de risco, crédito, incentivos nacionais e internacionais)
Produtos financeiros mais específicos (leasing, renting, factoring, …)
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Desenvolvimento do conceito de negócio
Proposta de valor
Processo de tomada de decisão
Reformulação do produto/serviço
Orientação estratégica (plano de médio e longo prazo)
 Desenvolvimento estratégico de comercialização
Estratégia de controlo de negócio
Planeamento financeiro
 Elaboração do plano de aquisições e orçamento
 Definição da necessidade de empréstimo financeiro
 Estimativa dos juros e amortizações
 Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Acompanhamento da consecução do plano de negócio
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8598

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego
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Carga horária
25 horas

Planeamento financeiro
 Elaboração do plano de aquisições e orçamento
 Definição da necessidade de empréstimo financeiro
 Estimativa dos juros e amortizações
 Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Acompanhamento da consecução do plano de negócio

8598

Objetivo(s)

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Definir os conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem.
Identificar competências adquiridas ao longo da vida.
Explicar a importância da adoção de uma atitude empreendedora como estratégia de empregabilidade.
Identificar as competências transversais valorizadas pelos empregadores.
Reconhecer a importância das principais competências de desenvolvimento pessoal na procura e manutenção
do emprego.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem (formal e informal) – aplicação destes conceitos na
compreensão da sua história de vida, identificação e valorização das competências adquiridas
Atitude empreendedora/proactiva
Competências valorizadas pelos empregadores  transferíveis entre os diferentes contextos laborais
Competências relacionais
Competências criativas
Competências de gestão do tempo
Competências de gestão da informação
Competências de tomada de decisão
Competências de aprendizagem (aprendizagem ao longo da vida)
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos (sociais ou relacionais)
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8599

Objetivo(s)

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de assertividade.
Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo.
Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional.
Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal.
Definir o conceito de inteligência emocional.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Comunicação assertiva
Assertividade no relacionamento interpessoal
Assertividade no contexto socioprofissional
Técnicas de assertividade em contexto profissional
Origens e fontes de conflito na empresa
Impacto da comunicação no relacionamento humano
Comportamentos que facilitam e dificultam a comunicação e o entendimento
Atitude tranquila numa situação de conflito
Inteligência emocional e gestão de comportamentos
Modalidades de trabalho
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8599

Objetivo(s)

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de assertividade.
Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo.
Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional.
Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal.
Definir o conceito de inteligência emocional.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Comunicação assertiva
Assertividade no relacionamento interpessoal
Assertividade no contexto socioprofissional
Técnicas de assertividade em contexto profissional
Origens e fontes de conflito na empresa
Impacto da comunicação no relacionamento humano
Comportamentos que facilitam e dificultam a comunicação e o entendimento
Atitude tranquila numa situação de conflito
Inteligência emocional e gestão de comportamentos
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8600

Objetivo(s)

Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Identificar o perfil do empreendedor.
Reconhecer a ideia de negócio.
Definir as fases de um projeto.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção
Perfil do empreendedor
Fatores que inibem o empreendorismo
Ideia de negócio e projet
Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial
Fases da definição do projeto
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8600

Objetivo(s)

Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Identificar o perfil do empreendedor.
Reconhecer a ideia de negócio.
Definir as fases de um projeto.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção
Perfil do empreendedor
Fatores que inibem o empreendorismo
Ideia de negócio e projet
Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial
Fases da definição do projeto
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

9820

Objetivo(s)

Planeamento e gestão do orçamento familiar

Carga horária
25 horas

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
Orçamento familiar
Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
 Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a segurança social
 Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
Tipos de despesas
 Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
 Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alimentação)
 Despesas variáveis não prioritárias
A noção de saldo como relação entre os rendimentos e as despesas
Planeamento do orçamento
Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
A poupança
Fatores de incerteza
No rendimento (e.g. desemprego, divórcio, redução salarial, promoção)
Nas despesas (e.g. doença, acidente)
Precaução
Constituição de um 'fundo de emergência' para fazer face a imprevistos
Importância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
Conta de depósitos à ordem
Abertura da conta à ordem: elementos de identificação
Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
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Movimentação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
Formas de controlar os movimentos e o saldo da conta à ordem
Custos de manutenção da conta de depósitos à ordem
Descobertos autorizados em conta à ordem: vantagens e custos
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

9820

Objetivo(s)

Planeamento e gestão do orçamento familiar

Carga horária
25 horas

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
Orçamento familiar
Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
 Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a segurança social
 Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
Tipos de despesas
 Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
 Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alimentação)
 Despesas variáveis não prioritárias
A noção de saldo como relação entre os rendimentos e as despesas
Planeamento do orçamento
Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
A poupança
Fatores de incerteza
No rendimento (e.g. desemprego, divórcio, redução salarial, promoção)
Nas despesas (e.g. doença, acidente)
Precaução
Constituição de um 'fundo de emergência' para fazer face a imprevistos
Importância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
Conta de depósitos à ordem
Abertura da conta à ordem: elementos de identificação
Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
Movimentação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
Formas de controlar os movimentos e o saldo da conta à ordem
Custos de manutenção da conta de depósitos à ordem
Descobertos autorizados em conta à ordem: vantagens e custos
Meios de pagamento
Notas e moedas
Cheques: tipos de cheques (e.g. cruzados, não à ordem), endosso
Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
Transferências interbancárias
Cartões de débito
Cartões de crédito

9821

Objetivo(s)

Produtos financeiros básicos

Carga horária
50 horas

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
Remuneração e liquidez
Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
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Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco, participação do
sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência, princípio

Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
Transferências interbancárias
Cartões de débito
Cartões de crédito

9821

Objetivo(s)

Produtos financeiros básicos

Carga horária
50 horas

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
Remuneração e liquidez
Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco, participação do
sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência, princípio
indemnizatório, resgate, estorno; e no âmbito do seguro automóvel: carta verde, declaração amigável, certificado de tarifação,
indemnização direta ao segurado
Tipos de produtos de investimento: ações, obrigações, fundos de investimento e fundos de pensões
Receção e execução de ordens
Registo e depósito de Valores Mobiliários
Consultoria para investimento
Contratação de serviços financeiros à distância: internet, telefone
Direitos e deveres do consumidor financeiro
Entidades reguladoras das instituições financeiras
Legislação de proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros
Direito a reclamar e formas de o fazer
Direito à informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato (e.g. Preçários, Fichas de Informação Normalizadas,
minutas de contratos, cópias do contrato e extratos)
Dever de prestação de informação verdadeira e completa
A aquisição de produtos financeiros como um contrato entre a instituição financeira e o consumidor
Precaução contra a fraude
Instituições autorizadas a exercer a atividade
Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
Proteção de dados pessoais e códigos
Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Objetivo(s)

Poupança – conceitos básicos

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da poupança relacionandoa com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de aplicações
de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
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Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros

Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
Proteção de dados pessoais e códigos
Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Objetivo(s)

Poupança – conceitos básicos

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da poupança relacionandoa com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de aplicações
de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
Fundos de Investimento: conceito e noções básicas
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados, noções
de regime fiscal)
Fundos de pensões
Fundos de pensões vs.  Planos de pensões
Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.

9823

Objetivo(s)

Crédito e endividamento

Carga horária
50 horas

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
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descobertos bancários)
Principais características
Informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato
Amortização antecipada dos empréstimos
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Fundos de pensões
Fundos de pensões vs.  Planos de pensões
Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.

9823

Objetivo(s)

Crédito e endividamento

Carga horária
50 horas

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
descobertos bancários)
Principais características
Informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato
Amortização antecipada dos empréstimos
Livre revogação no crédito aos consumidores
Crédito automóvel clássico vs. em leasing: regime de propriedade e seguros obrigatórios
Crédito revolving: cartões de crédito, linhas de crédito e descobertos bancários
Formas de utilização, modalidades de pagamento e custos associados
Critérios relevantes para a comparação de diferentes propostas de crédito
Avaliação da solvabilidade: conceito de risco de crédito
Rendimento disponível, despesas fixas e taxa de esforço dos compromissos financeiros
Valor e tipo de garantias (e.g. hipoteca e penhor, fiança e aval, seguros)
Mapa de responsabilidades de crédito
Tipos de instituições que concedem crédito e intermediários de crédito (e.g. o crédito no ponto de venda)
O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda

9824

Objetivo(s)

Funcionamento do sistema financeiro

Carga horária
25 horas

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
As funções da moeda
Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria para
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investimento; plataformas de negociação
Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
Indemnização de perdas

O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda

9824

Objetivo(s)

Funcionamento do sistema financeiro

Carga horária
25 horas

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
As funções da moeda
Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria para
investimento; plataformas de negociação
Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
Indemnização de perdas
Prevenção de riscos
Formação de poupança
Garantia
Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores de
seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras de
corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento

9825

Objetivo(s)

Poupança e suas aplicações

Carga horária
50 horas

Reconhecer a importância de planear a poupança
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
- Fundos de Investimento
 Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
 Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de fundos; fundos
de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário; fundos mistos; fundos flexíveis
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 Outros organismos de investimento coletivo: fundos de investimento imobiliário; fundos de titularização de créditos; fundos
capital de risco
 Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de gestão)
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,

Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores de
seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras de
corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento

9825

Objetivo(s)

Poupança e suas aplicações

Carga horária
50 horas

Reconhecer a importância de planear a poupança
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
- Fundos de Investimento
 Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
 Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de fundos; fundos
de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário; fundos mistos; fundos flexíveis
 Outros organismos de investimento coletivo: fundos de investimento imobiliário; fundos de titularização de créditos; fundos de
capital de risco
 Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de gestão)
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,
noções de regime fiscal)
Fundos de pensões
 Fundos de pensões vs. Planos de pensões
 Classificações dos fundos de pensões/planos de pensões: fechados vs. abertos; adesões coletivas (contributivas vs. não
contributivas) vs. adesões individuais; de contribuição definida vs de benefício definido
 Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E.
 Benefícios: pensão vs. capital, diferimento, transferibilidade, previsão de direitos adquiridos
- Outros ativos: moeda, ouro, etc.
- Produtos financeiros
- Poupar de acordo com objetivos
- Liquidez, rendibilidade e risco
 Remuneração bruta vs. remuneração líquida
 Medidas de avaliação de performance
- O papel do research

9820

Objetivo(s)

Planeamento e gestão do orçamento familiar

Carga horária
25 horas

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
Orçamento familiar
Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
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 Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a segurança social
 Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
Tipos de despesas
 Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
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Liquidez, rendibilidade e risco
Remuneração bruta vs. remuneração líquida
Medidas de avaliação de performance
O papel do research

9820

Objetivo(s)

Planeamento e gestão do orçamento familiar

Carga horária
25 horas

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
Orçamento familiar
Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
 Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a segurança social
 Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
Tipos de despesas
 Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
 Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alimentação)
 Despesas variáveis não prioritárias
A noção de saldo como relação entre os rendimentos e as despesas
Planeamento do orçamento
Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
A poupança
Fatores de incerteza
No rendimento (e.g. desemprego, divórcio, redução salarial, promoção)
Nas despesas (e.g. doença, acidente)
Precaução
Constituição de um 'fundo de emergência' para fazer face a imprevistos
Importância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
Conta de depósitos à ordem
Abertura da conta à ordem: elementos de identificação
Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
Movimentação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
Formas de controlar os movimentos e o saldo da conta à ordem
Custos de manutenção da conta de depósitos à ordem
Descobertos autorizados em conta à ordem: vantagens e custos
Meios de pagamento
Notas e moedas
Cheques: tipos de cheques (e.g. cruzados, não à ordem), endosso
Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
Transferências interbancárias
Cartões de débito
Cartões de crédito

9821

Objetivo(s)

Produtos financeiros básicos

Carga horária
50 horas

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
Remuneração e liquidez
Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
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Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco, participação do
sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência, princípio

Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
Transferências interbancárias
Cartões de débito
Cartões de crédito

9821

Objetivo(s)

Produtos financeiros básicos

Carga horária
50 horas

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
Remuneração e liquidez
Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco, participação do
sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência, princípio
indemnizatório, resgate, estorno; e no âmbito do seguro automóvel: carta verde, declaração amigável, certificado de tarifação,
indemnização direta ao segurado
Tipos de produtos de investimento: ações, obrigações, fundos de investimento e fundos de pensões
Receção e execução de ordens
Registo e depósito de Valores Mobiliários
Consultoria para investimento
Contratação de serviços financeiros à distância: internet, telefone
Direitos e deveres do consumidor financeiro
Entidades reguladoras das instituições financeiras
Legislação de proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros
Direito a reclamar e formas de o fazer
Direito à informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato (e.g. Preçários, Fichas de Informação Normalizadas,
minutas de contratos, cópias do contrato e extratos)
Dever de prestação de informação verdadeira e completa
A aquisição de produtos financeiros como um contrato entre a instituição financeira e o consumidor
Precaução contra a fraude
Instituições autorizadas a exercer a atividade
Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
Proteção de dados pessoais e códigos
Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Objetivo(s)

Poupança – conceitos básicos

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da poupança relacionandoa com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de aplicações
de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
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Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros

Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
Proteção de dados pessoais e códigos
Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Objetivo(s)

Poupança – conceitos básicos

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da poupança relacionandoa com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de aplicações
de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
Fundos de Investimento: conceito e noções básicas
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados, noções
de regime fiscal)
Fundos de pensões
Fundos de pensões vs.  Planos de pensões
Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.
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Objetivo(s)

Crédito e endividamento

Carga horária
50 horas

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
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descobertos bancários)
Principais características
Informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato
Amortização antecipada dos empréstimos
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Fundos de pensões
Fundos de pensões vs.  Planos de pensões
Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.

9823

Objetivo(s)

Crédito e endividamento

Carga horária
50 horas

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
descobertos bancários)
Principais características
Informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato
Amortização antecipada dos empréstimos
Livre revogação no crédito aos consumidores
Crédito automóvel clássico vs. em leasing: regime de propriedade e seguros obrigatórios
Crédito revolving: cartões de crédito, linhas de crédito e descobertos bancários
Formas de utilização, modalidades de pagamento e custos associados
Critérios relevantes para a comparação de diferentes propostas de crédito
Avaliação da solvabilidade: conceito de risco de crédito
Rendimento disponível, despesas fixas e taxa de esforço dos compromissos financeiros
Valor e tipo de garantias (e.g. hipoteca e penhor, fiança e aval, seguros)
Mapa de responsabilidades de crédito
Tipos de instituições que concedem crédito e intermediários de crédito (e.g. o crédito no ponto de venda)
O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda

9824

Objetivo(s)

Funcionamento do sistema financeiro

Carga horária
25 horas

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
As funções da moeda
Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria para
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investimento; plataformas de negociação
Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
Indemnização de perdas

O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda

9824

Objetivo(s)

Funcionamento do sistema financeiro

Carga horária
25 horas

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
As funções da moeda
Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria para
investimento; plataformas de negociação
Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
Indemnização de perdas
Prevenção de riscos
Formação de poupança
Garantia
Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores de
seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras de
corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento

9825

Objetivo(s)

Poupança e suas aplicações

Carga horária
50 horas

Reconhecer a importância de planear a poupança
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
- Fundos de Investimento
 Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
 Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de fundos; fundos
de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário; fundos mistos; fundos flexíveis
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 Outros organismos de investimento coletivo: fundos de investimento imobiliário; fundos de titularização de créditos; fundos
capital de risco
 Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de gestão)
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,

Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores de
seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras de
corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento

9825

Objetivo(s)

Poupança e suas aplicações

Carga horária
50 horas

Reconhecer a importância de planear a poupança
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
- Fundos de Investimento
 Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
 Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de fundos; fundos
de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário; fundos mistos; fundos flexíveis
 Outros organismos de investimento coletivo: fundos de investimento imobiliário; fundos de titularização de créditos; fundos de
capital de risco
 Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de gestão)
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,
noções de regime fiscal)
Fundos de pensões
 Fundos de pensões vs. Planos de pensões
 Classificações dos fundos de pensões/planos de pensões: fechados vs. abertos; adesões coletivas (contributivas vs. não
contributivas) vs. adesões individuais; de contribuição definida vs de benefício definido
 Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E.
 Benefícios: pensão vs. capital, diferimento, transferibilidade, previsão de direitos adquiridos
- Outros ativos: moeda, ouro, etc.
- Produtos financeiros
- Poupar de acordo com objetivos
- Liquidez, rendibilidade e risco
 Remuneração bruta vs. remuneração líquida
 Medidas de avaliação de performance
- O papel do research

9820

Objetivo(s)

Planeamento e gestão do orçamento familiar

Carga horária
25 horas

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
Orçamento familiar
Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
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 Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
Tipos de despesas
 Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
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Liquidez, rendibilidade e risco
Remuneração bruta vs. remuneração líquida
Medidas de avaliação de performance
O papel do research

9820

Objetivo(s)

Planeamento e gestão do orçamento familiar

Carga horária
25 horas

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
Orçamento familiar
Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
 Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a segurança social
 Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
Tipos de despesas
 Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
 Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alimentação)
 Despesas variáveis não prioritárias
A noção de saldo como relação entre os rendimentos e as despesas
Planeamento do orçamento
Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
A poupança
Fatores de incerteza
No rendimento (e.g. desemprego, divórcio, redução salarial, promoção)
Nas despesas (e.g. doença, acidente)
Precaução
Constituição de um 'fundo de emergência' para fazer face a imprevistos
Importância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
Conta de depósitos à ordem
Abertura da conta à ordem: elementos de identificação
Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
Movimentação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
Formas de controlar os movimentos e o saldo da conta à ordem
Custos de manutenção da conta de depósitos à ordem
Descobertos autorizados em conta à ordem: vantagens e custos
Meios de pagamento
Notas e moedas
Cheques: tipos de cheques (e.g. cruzados, não à ordem), endosso
Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
Transferências interbancárias
Cartões de débito
Cartões de crédito

9821

Objetivo(s)

Produtos financeiros básicos

Carga horária
50 horas

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
Remuneração e liquidez
Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
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Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco, participação do
sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência, princípio

Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
Transferências interbancárias
Cartões de débito
Cartões de crédito

9821

Objetivo(s)

Produtos financeiros básicos

Carga horária
50 horas

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
Remuneração e liquidez
Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco, participação do
sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência, princípio
indemnizatório, resgate, estorno; e no âmbito do seguro automóvel: carta verde, declaração amigável, certificado de tarifação,
indemnização direta ao segurado
Tipos de produtos de investimento: ações, obrigações, fundos de investimento e fundos de pensões
Receção e execução de ordens
Registo e depósito de Valores Mobiliários
Consultoria para investimento
Contratação de serviços financeiros à distância: internet, telefone
Direitos e deveres do consumidor financeiro
Entidades reguladoras das instituições financeiras
Legislação de proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros
Direito a reclamar e formas de o fazer
Direito à informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato (e.g. Preçários, Fichas de Informação Normalizadas,
minutas de contratos, cópias do contrato e extratos)
Dever de prestação de informação verdadeira e completa
A aquisição de produtos financeiros como um contrato entre a instituição financeira e o consumidor
Precaução contra a fraude
Instituições autorizadas a exercer a atividade
Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
Proteção de dados pessoais e códigos
Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Objetivo(s)

Poupança – conceitos básicos

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da poupança relacionandoa com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de aplicações
de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
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Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros

Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
Proteção de dados pessoais e códigos
Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Objetivo(s)

Poupança – conceitos básicos

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da poupança relacionandoa com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de aplicações
de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
Fundos de Investimento: conceito e noções básicas
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados, noções
de regime fiscal)
Fundos de pensões
Fundos de pensões vs.  Planos de pensões
Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.

9823

Objetivo(s)

Crédito e endividamento

Carga horária
50 horas

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
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descobertos bancários)
Principais características
Informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato
Amortização antecipada dos empréstimos

Fundos de pensões
Fundos de pensões vs.  Planos de pensões
Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.

9823

Objetivo(s)

Crédito e endividamento

Carga horária
50 horas

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
descobertos bancários)
Principais características
Informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato
Amortização antecipada dos empréstimos
Livre revogação no crédito aos consumidores
Crédito automóvel clássico vs. em leasing: regime de propriedade e seguros obrigatórios
Crédito revolving: cartões de crédito, linhas de crédito e descobertos bancários
Formas de utilização, modalidades de pagamento e custos associados
Critérios relevantes para a comparação de diferentes propostas de crédito
Avaliação da solvabilidade: conceito de risco de crédito
Rendimento disponível, despesas fixas e taxa de esforço dos compromissos financeiros
Valor e tipo de garantias (e.g. hipoteca e penhor, fiança e aval, seguros)
Mapa de responsabilidades de crédito
Tipos de instituições que concedem crédito e intermediários de crédito (e.g. o crédito no ponto de venda)
O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda

9824

Objetivo(s)

Funcionamento do sistema financeiro

Carga horária
25 horas

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
As funções da moeda
Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria para
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investimento; plataformas de negociação
Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
Indemnização de perdas

O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda

9824

Objetivo(s)

Funcionamento do sistema financeiro

Carga horária
25 horas

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
As funções da moeda
Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria para
investimento; plataformas de negociação
Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
Indemnização de perdas
Prevenção de riscos
Formação de poupança
Garantia
Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores de
seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras de
corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento

9825

Objetivo(s)

Poupança e suas aplicações

Carga horária
50 horas

Reconhecer a importância de planear a poupança
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
- Fundos de Investimento
 Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
 Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de fundos; fundos
de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário; fundos mistos; fundos flexíveis
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 Outros organismos de investimento coletivo: fundos de investimento imobiliário; fundos de titularização de créditos; fundos
capital de risco
 Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de gestão)
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,

Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores de
seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras de
corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento

9825

Objetivo(s)

Poupança e suas aplicações

Carga horária
50 horas

Reconhecer a importância de planear a poupança
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
- Fundos de Investimento
 Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
 Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de fundos; fundos
de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário; fundos mistos; fundos flexíveis
 Outros organismos de investimento coletivo: fundos de investimento imobiliário; fundos de titularização de créditos; fundos de
capital de risco
 Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de gestão)
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,
noções de regime fiscal)
Fundos de pensões
 Fundos de pensões vs. Planos de pensões
 Classificações dos fundos de pensões/planos de pensões: fechados vs. abertos; adesões coletivas (contributivas vs. não
contributivas) vs. adesões individuais; de contribuição definida vs de benefício definido
 Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E.
 Benefícios: pensão vs. capital, diferimento, transferibilidade, previsão de direitos adquiridos
- Outros ativos: moeda, ouro, etc.
- Produtos financeiros
- Poupar de acordo com objetivos
- Liquidez, rendibilidade e risco
 Remuneração bruta vs. remuneração líquida
 Medidas de avaliação de performance
- O papel do research

9820

Objetivo(s)

Planeamento e gestão do orçamento familiar

Carga horária
25 horas

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
Orçamento familiar
Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
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 Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a segurança social
 Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
Tipos de despesas
 Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
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Liquidez, rendibilidade e risco
Remuneração bruta vs. remuneração líquida
Medidas de avaliação de performance
O papel do research

9820

Objetivo(s)

Planeamento e gestão do orçamento familiar

Carga horária
25 horas

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
Orçamento familiar
Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
 Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a segurança social
 Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
Tipos de despesas
 Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
 Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alimentação)
 Despesas variáveis não prioritárias
A noção de saldo como relação entre os rendimentos e as despesas
Planeamento do orçamento
Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
A poupança
Fatores de incerteza
No rendimento (e.g. desemprego, divórcio, redução salarial, promoção)
Nas despesas (e.g. doença, acidente)
Precaução
Constituição de um 'fundo de emergência' para fazer face a imprevistos
Importância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
Conta de depósitos à ordem
Abertura da conta à ordem: elementos de identificação
Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
Movimentação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
Formas de controlar os movimentos e o saldo da conta à ordem
Custos de manutenção da conta de depósitos à ordem
Descobertos autorizados em conta à ordem: vantagens e custos
Meios de pagamento
Notas e moedas
Cheques: tipos de cheques (e.g. cruzados, não à ordem), endosso
Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
Transferências interbancárias
Cartões de débito
Cartões de crédito

9821

Objetivo(s)

Produtos financeiros básicos

Carga horária
50 horas

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
Remuneração e liquidez
Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva  Nível 4 | 13-11-2019
109 / 130
Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco, participação do
sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência, princípio

Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
Transferências interbancárias
Cartões de débito
Cartões de crédito

9821

Objetivo(s)

Produtos financeiros básicos

Carga horária
50 horas

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
Remuneração e liquidez
Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco, participação do
sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência, princípio
indemnizatório, resgate, estorno; e no âmbito do seguro automóvel: carta verde, declaração amigável, certificado de tarifação,
indemnização direta ao segurado
Tipos de produtos de investimento: ações, obrigações, fundos de investimento e fundos de pensões
Receção e execução de ordens
Registo e depósito de Valores Mobiliários
Consultoria para investimento
Contratação de serviços financeiros à distância: internet, telefone
Direitos e deveres do consumidor financeiro
Entidades reguladoras das instituições financeiras
Legislação de proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros
Direito a reclamar e formas de o fazer
Direito à informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato (e.g. Preçários, Fichas de Informação Normalizadas,
minutas de contratos, cópias do contrato e extratos)
Dever de prestação de informação verdadeira e completa
A aquisição de produtos financeiros como um contrato entre a instituição financeira e o consumidor
Precaução contra a fraude
Instituições autorizadas a exercer a atividade
Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
Proteção de dados pessoais e códigos
Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Objetivo(s)

Poupança – conceitos básicos

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da poupança relacionandoa com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de aplicações
de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
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Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros

Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
Proteção de dados pessoais e códigos
Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Objetivo(s)

Poupança – conceitos básicos

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da poupança relacionandoa com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de aplicações
de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
Fundos de Investimento: conceito e noções básicas
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados, noções
de regime fiscal)
Fundos de pensões
Fundos de pensões vs.  Planos de pensões
Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.

9823

Objetivo(s)

Crédito e endividamento

Carga horária
50 horas

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
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descobertos bancários)
Principais características
Informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato
Amortização antecipada dos empréstimos

Fundos de pensões
Fundos de pensões vs.  Planos de pensões
Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.

9823

Objetivo(s)

Crédito e endividamento

Carga horária
50 horas

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
descobertos bancários)
Principais características
Informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato
Amortização antecipada dos empréstimos
Livre revogação no crédito aos consumidores
Crédito automóvel clássico vs. em leasing: regime de propriedade e seguros obrigatórios
Crédito revolving: cartões de crédito, linhas de crédito e descobertos bancários
Formas de utilização, modalidades de pagamento e custos associados
Critérios relevantes para a comparação de diferentes propostas de crédito
Avaliação da solvabilidade: conceito de risco de crédito
Rendimento disponível, despesas fixas e taxa de esforço dos compromissos financeiros
Valor e tipo de garantias (e.g. hipoteca e penhor, fiança e aval, seguros)
Mapa de responsabilidades de crédito
Tipos de instituições que concedem crédito e intermediários de crédito (e.g. o crédito no ponto de venda)
O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda

9824

Objetivo(s)

Funcionamento do sistema financeiro

Carga horária
25 horas

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
As funções da moeda
Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria para
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investimento; plataformas de negociação
Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
Indemnização de perdas

O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda

9824

Objetivo(s)

Funcionamento do sistema financeiro

Carga horária
25 horas

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
As funções da moeda
Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria para
investimento; plataformas de negociação
Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
Indemnização de perdas
Prevenção de riscos
Formação de poupança
Garantia
Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores de
seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras de
corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento

9825

Objetivo(s)

Poupança e suas aplicações

Carga horária
50 horas

Reconhecer a importância de planear a poupança
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
- Fundos de Investimento
 Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
 Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de fundos; fundos
de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário; fundos mistos; fundos flexíveis
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 Outros organismos de investimento coletivo: fundos de investimento imobiliário; fundos de titularização de créditos; fundos
capital de risco
 Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de gestão)
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,

Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores de
seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras de
corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento

9825

Objetivo(s)

Poupança e suas aplicações

Carga horária
50 horas

Reconhecer a importância de planear a poupança
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
- Fundos de Investimento
 Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
 Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de fundos; fundos
de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário; fundos mistos; fundos flexíveis
 Outros organismos de investimento coletivo: fundos de investimento imobiliário; fundos de titularização de créditos; fundos de
capital de risco
 Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de gestão)
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,
noções de regime fiscal)
Fundos de pensões
 Fundos de pensões vs. Planos de pensões
 Classificações dos fundos de pensões/planos de pensões: fechados vs. abertos; adesões coletivas (contributivas vs. não
contributivas) vs. adesões individuais; de contribuição definida vs de benefício definido
 Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E.
 Benefícios: pensão vs. capital, diferimento, transferibilidade, previsão de direitos adquiridos
- Outros ativos: moeda, ouro, etc.
- Produtos financeiros
- Poupar de acordo com objetivos
- Liquidez, rendibilidade e risco
 Remuneração bruta vs. remuneração líquida
 Medidas de avaliação de performance
- O papel do research

5. Sugestão de Recursos Didáticos
• UFCD 7242 – Fisiologia do esforço
• Astrand, P; Rodhal, K.; Dahl, H. & Strømme, S. Artmed (2006).Tratado de fisiologia do trabalho: bases fisiológicas do
exercício. São Paulo: Artmed.
• Fox, Edward L. et al. (1991). Bases fisiológicas da educação física e dos desportos. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan.
• McArdle, W et al. (2003). Fisiologia do exercício – energia, nutrição e desempenho humano. 5.ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan
• UFCD 7243 – Metodologia do treino
• Castelo, J. et al. (1996). Metodologia do treino desportivo. Lisboa: Ed. FMH.
• Castelo, J. et al. (1996). O exercício de treino desportivo. Lisboa: Ed. FMH.
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• Centro de Estudos e Formação Desportiva. (2000). O melhor da revista treino desportivo. Lisboa: Centro de Estudos e
Formação Desportiva.
• Curado, J. (2002). Organização do treino nos desportos coletivos: pontos de partida. Lisboa: Editorial Caminho.Janeira,
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Poupar de acordo com objetivos
Liquidez, rendibilidade e risco
Remuneração bruta vs. remuneração líquida
Medidas de avaliação de performance
O papel do research

5. Sugestão de Recursos Didáticos
• UFCD 7242 – Fisiologia do esforço
• Astrand, P; Rodhal, K.; Dahl, H. & Strømme, S. Artmed (2006).Tratado de fisiologia do trabalho: bases fisiológicas do
exercício. São Paulo: Artmed.
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Koogan.
• McArdle, W et al. (2003). Fisiologia do exercício – energia, nutrição e desempenho humano. 5.ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan
• UFCD 7243 – Metodologia do treino
• Castelo, J. et al. (1996). Metodologia do treino desportivo. Lisboa: Ed. FMH.
• Castelo, J. et al. (1996). O exercício de treino desportivo. Lisboa: Ed. FMH.
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Formação Desportiva.
• Curado, J. (2002). Organização do treino nos desportos coletivos: pontos de partida. Lisboa: Editorial Caminho.Janeira,
M. (2001). Métodos de treino. Treino Desportivo. Especial IV, Novembro.
• Matvéiev, L. P. (1991). Fundamentos do treino desportivo. Lisboa: Horizonte.
• Mogos, A.; Mitra, G. (1990). O Desenvolvimento das qualidades motoras no jovem atleta. Lisboa: Horizonte.
• Teodorescu, L. (1984). Problemas de teoria e metodologia nos desportos coletivos. Lisboa: Horizonte.
• Silva, M. (1998). Periodização e planeamento do treino em desportos individuais e coletivos. Revista Horizonte. Vol. VI,
n.º31.
• Sítios na Internet
- http://infortreino.com/
- http://www.correcomalma.com/
- http://www.treinamentodesportivo.com.br/
- http://sites.google.com/site/efunipaclafa/metodologia-do-treinamento-desportivo
• UFCD 7244 – Noções básicas de traumatologia e socorrismo no desporto
• Cruz Vermelha Portuguesa – Escola de Socorrismo (2006). Manual de socorrismo. Lisboa: Editorial do Ministério da
Educação.
• Horta, L. (2000). Prevenção de lesões no desporto. Lisboa: Ed. Caminho.
• Lacombe, G. (2000). Os Primeiros socorros  uma resposta vital em situação de urgência. Lisboa: Instituto Piaget.
• Massada, J. L. (1989). Lesões musculares no desporto. Lisboa: Ed. Caminho.
• Nunes, L. (1998). Lesões mais comuns no desporto. Lisboa: Dinalivro.
• Pereira, F. D. (2001). Manual do nadador salvador. Lisboa: FMH/Instituto de Socorros a Náufragos.
• Pinheiro, J. P. (1998). Medicina de reabilitação em traumatologia do desporto. Lisboa: Ed. Caminho.
• Reis, I., Pereira, A., Silva, B., Magro, M. M., Menezes, P. F. (1995). Manual de primeiros socorros. Lisboa: Editorial do
Ministério da Educação.
• Williams, J. (1988). Manual lesões desportivas. Lisboa: Horizonte.
• Sítios na Internet:
- www.cruzvermelha.pt/
- http://www.henriquejones.pt/
- http://www.abtd.org.br/
- http://www.clinicaespregueiramendes.com/?p=6&n=VIDEOS
- www.spmd.pt
• UFCD 7245 – Atividade física em populações especiais
• Barata, T. (1997). Atividade física e medicina moderna. Odivelas: Europress.
• Correia, P., Espanha, M. & Barreiros, J. (1999). (Editores). Envelhecer melhor com a atividade física. Actas do
simpósio 99 – Faculdade de Motricidade Humana. Cruz Quebrada: Ed. FMH.
• Raposo, F. & Marques, R. (2007). Populações especiais. Avaliação e prescrição de exercício. Cacém: Manz
Produções.
• Ruiz Juan, F., García Montes, M.E. & Piéron, M. (2008). Actividad fisica y estilos de vida saludables. Análisis de los
determinantes de la práctica en adultos. Wanceulen Editorial Deportiva.
• SantosRocha, R., Pimenta, N., Simões, V., Ramalho, M.F., Franco, S. & Melo, P. X. (2010). Avaliação e prescrição do
exercício. Documentação de apoio. Escola Superior de Desporto de Rio Maior (não publicado).
• Tavares, C., Raposo, F. & Marques, R. (2006). Prescrição de exercício em health club. Cacém: Manz Produções.
• Teixeira, P., Sardinha, L. & Barata, T. (2008). Nutrição exercício e saúde. Lisboa: Lidel.
• UFCD 7246 – Organização do sistema desportivo
• Crespo, J. (1978). Para uma sociologia da cultura  o associativismo desportivo em Portugal. Ludens. Vol. 13, n.º 2,
Abril/Junho, 19-25.
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• Comissão Europeia  DirecçãoGeral X (1998). Evolução e perspectivas da ação comunitária no domínio do desporto,
documento de trabalho dos serviços da comissão. Bruxelas.
• Comissão Europeia  DirecçãoGeral X (1999). O modelo europeu do desporto. Bruxelas.
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Vol. 13, n.º 1, Jan./Mar.
• Paloma, J. (1994). Análisis y diagnóstico del sistema deportivo local: punto de partida para el diseño de políticas
deportivas municipales. Apunts. N.º 36, Abr., 38 – 45.
• Paz, B. (1977). A racionalização das escolhas em matéria de política desportiva  os instrumentos conceptuais. Col.
Antologia Desportiva, n.º 6, Lisboa: Ed. MEIC/SEJD/DGD.
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• Pires, G. (1995). Mudança social e gestão do desporto. Ludens. Vol. 15, n.º 4, Out.  Dez.
• Sancho, J. & Sánchez, E. (1997). La gestión deportiva municipal. Zaragoza: Ed. INDE.
• Santos, A. (2002). A Estratégia dos clubes  estudo comparativo dos clubes de pequena, média e grande dimensão.
Lisboa: Ed. Centro de Estudos e Formação Desportiva/Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.
• Silva, A. (2001). Financiar o clube – programa nacional de formação dos dirigentes desportivos. Lisboa: Ed. Centro de
Estudos e Formação Desportiva/Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.
• Soares, J. (1997). Desporto escolar – organização e perspectivas futuras. O Desporto.
• Rubingh, B. (1998). Marketing, federações e desporto. Lisboa: Ed. Centro de Estudos e Formação
Desportiva/Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.
• UFCD 7247 – Introdução à gestão do desporto
• Petry, K.; Froberg, K. & Madella, A. (2006). Thematic network project aehesis – report of the third year. Ed. Institue of
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• Chelladurai, P. (1995). Gestão do desporto  definir a área, Ludens. Vol. 15, n.º 4, Out.Dez.
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• Sítios da Internet
- www.apogesd.org
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