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Objectivos

Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências
a desenvolver pelos estudantes)
A esfera de ação da disciplina de Estrutura das Organizações
Desportivas circunscreve-se ao estudo da
problemática de gestão em geral e da gestão circunstanciada ao
mundo do desporto. Esta disciplina tem
como objetivos apetrechar os alunos com os conhecimentos
fundamentais relativos à gestão contextualizada ao mundo do
desporto.

Conteúdos
Programáticos em
Syllabus

Do social ao mercado: Desagregação do mundo do desporto; A
organização biológica; A organização tradicional; A organização
política; A organização de económica. O Modelo Europeu de Desporto;
Olimpismo e Jogos Olímpicos.
Gestão e gestão do desporto: Mudança social e desporto; As escolas da
gestão;
Da situação desportiva ao nível desportivo: Desporto, conceito de
geometria variável; Situação desportiva;
Rácios de situação; Nível desportivo; Factores de desenvolvimento do
desporto.
Estrutura e a dinâmica das organizações desportivas: Configurações
estruturais.
Liderar pessoas e animar grupos de trabalho: Desporto e
supercompensação; Gerir versus liderar; Estilos
de liderança; O perfil do líder; Ética, fair play e olimpismo.
Comunicação: Idioma desportivo; Comunicação de massas;
Planeamento estratégico, táctico e operacional: Estratégia ao longo
dos tempos;
Gestão de projectos: Concepção de projectos;
Gestão através das culturas: Políticas de desporto; Globalização e
desporto;

Avaliação

A metodologia utilizada tem em vista apetrechar o aluno com
conhecimentos de ordem teórica que,
depois, deverá analisar, discutir e avaliar nas aulas práticas não só
através de trabalho individual como em
grupo.
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