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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender e analisar o papel do gestor de instalação dentro de organizações produtoras de serviços desportivos;
2. Aplicar, a situações concretas do fenómeno desportivo, instrumentos de análise próprios da gestão de instalações desportivas;
3. Recolher, seleccionar e interpretar informação relativa a situações do contexto desportivo com o objectivo de propor soluções de programação, manutenção e
realização de eventos em centros desportivos;
4. Apresentar de forma clara e rigorosa a informação recolhida, a sua interpretação e as possíveis soluções para os problemas propostos.

Pré-requisitos
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
1. Conceitos base sobre gestão de instalações desportivas; 2. Planeamento, construção e processo de gestão; 3. Estrutura organizacional e recursos humanos; 4.
Manutenção e operações; 5. Instalações específicas e instalações para populações especiais.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Conceitos base sobre gestão de instalações desportivas
- Programação, eventos e comercialização de instalações desportivas.
2. Planeamento, construção e processo de gestão
- Controlo e segurança
- Gestão do risco e legislação
- Financiamento e viabilidade económica
3. Estrutura organizacional e recursos humanos
4. Manutenção e operações
5. Instalações específicas e instalações para populações especiais
- Equipamento desportivo e áreas de apoio
- Fitness e áreas relacionadas com a saúde e reabilitação
- Instalações dirigidas a actividades aquáticas
- Centros desportivos em montanhas
- Centros desportivos em balneários
- Centros desportivos dirigidos ao golfe e ao ténis
- Actividades indoor
- Actividades outdoor e desportos de aventura
- Instalações para idosos
- Instalações adaptadas a deficientes
6. Eventos desportivos

Bibliografia recomendada
1. Schwarz, E. C. , Hall, S. A. , & Shibli, S. (2010). Sport Facility Operations Management: A Global Perspective: Butterworth-Heinemann.
2. García, M. (2002) Dirección de centros deportivos, principales funciones y habilidades del director deportivo, Editorial Paidotribo.
3. Paramio, J. , Beotas, E. , Campos, C. , Muñoz, G. (2010). Manual de equipamiento e instalaciones deportivas, Editorial Síntesis

Métodos de ensino e de aprendizagem
Metodologias de ensino e aprendizagem e recursos utilizados: Apresentação dos conteúdos programáticos seguidos de discussão em grupo sobre os conceitos
abordados. É também proposta a elaboração de trabalhos de recolha e análise dos temas abordados durante as aulas.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - Avaliação contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 50%
- Trabalhos Práticos - 50%
2. Alternativa 2 - Exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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