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Curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva – 12º 

Componente de Formação Tecnológica  

Disciplina GPPD –  Gestão de Programas e Projetos de Desporto 
 
 

 

UFCD 21 – Documentação administrativa - tipologia e circuito 

UFCD 22 – Gestão Orçamental 

UFCD 26 – Aprovisionamento e logística no desporto 
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UFCD 21 - Documentação administrativa - tipologia e circuito 
- 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 

Fichas de Trabalho 
 Trabalhos de grupo e 

individual 
Fichas de avaliação 

sumativa 
Grelha de observação 

40% 

UFCD 22  - Gestão orçamental 
- 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 

 UFCD: 26 - Aprovisionamento e logística no desporto 
- Descrever o âmbito da função aprovisionamento, posicionando-a 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 
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Adquirir saberes técnicos e tecnológicos; - potencializar a criatividade, o pensamento 
crítico e a aprendizagem autónoma 
Desenvolver capacidades de pesquisa e de investigação  
Analisar objetos e descrever sistemas técnicos, demonstrando compreender o seu 
funcionamento e o modo de os usar e controlar 
Desenvolver habilidades para a utilização e aproveitamento de objetos e sistemas do 
nosso quotidiano 
Compreender conceitos e operações básicas dos sistemas tecnológicos 
 Analisar e descrever sistemas tecnológicos (mecânicos, eletromagnéticos, eletrónicos, 
informáticos...) e reconhecer os princípios básicos que os sustentam    
Usar instrumentos tecnológicos de comunicação, de pesquisa, de resolução de problemas 
e de tomada de decisões 
Utilizar diferentes formas de representação no desenvolvimento e comunicação das 
realizações tecnológicas 
Desenvolver competências para a utilização e aproveitamento de objetos e sistemas do 
nosso quotidiano 
Planificar uma produção, organizando o trabalho e avaliando a sua qualidade e eficácia 
Respeitar normas de segurança e higiene, avaliando os seus efeitos sobre a saúde e 
segurança pessoal e coletiva 
Empenhar-se na realização das suas tarefas, evidenciando disciplina, esforço e 
perseverança 
Avaliar a importância do trabalho em equipa na resolução de problemas tecnológicos, 
assumindo responsabilidades e evidenciando uma atitude de tolerância e solidariedade 
Descobrir e desenvolver talentos pessoais e contribuir de forma a:  
- Conceber e construir dispositivos de animação que, sendo adequados à realidade 
prática, promovam a cooperação, comunicação e aprendizagem grupal 
- Utilizar criativamente e responsavelmente os dispositivos de animação de acordo com as 
estratégias formativas delineadas e de modo adequado às várias realidades 
 - Refletir sobre as boas práticas e compará-las com a experiência real de cada 
participante 
 

Empenhar-se na realização das suas tarefas, evidenciando disciplina, esforço e 
perseverança · 
Avaliar a importância do trabalho em equipa na resolução de problemas tecnológicos, 
assumindo responsabilidades e evidenciando uma atitude de tolerância e solidariedade · 
Descobrir e desenvolver talentos pessoais e contribuir de forma a: 
 - 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 
- 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 utente 
- 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 
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 Participação 

Grelhas de observação 
Grelhas de 

autoavaliação 
Observação direta 

10% 

Responsabilidade 

Cooperação 

Respeito 

Autonomia 


