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MESTRADO em
DIREÇÃO E GESTÃO DESPORTIVA
OBJETIVOS GERAIS | Oferecer uma formação especializada de excelência em
Gestão do Desporto aos licenciados de diversos domínios cientíﬁcos e aos proﬁssionais no ativo,
capacitando para atuarem no mercado desportivo de forma competitiva, empreendedora,
responsável e ética.
DESTINATÁRIOS
_ Recém-licenciados que pretendam aprofundar os seus conhecimentos na área especíﬁca de
gestão do desporto.
_ Proﬁssionais com experiência acumulada que pretendam uma especialização de nível avançado
em gestão do desporto.
_ Candidatos com licenciatura em Ciências do Desporto, Gestão do Desporto e/ou noutros
domínios do conhecimento (ex: gestão, marketing, economia, direito, turismo, educação,
sociologia, comunicação, jornalismo, recursos humanos, informática de gestão, relações
internacionais, ciência política, outros).

PROFESSORES | A diversidade, qualidade e prestígio dos docentes permite conjugar
uma sólida formação teórica à elevada capacidade de aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos pelos estudantes.
O carácter internacional do corpo docente confere uma vantagem competitiva e uma especial
valorização para os estudantes, em resultado das parcerias estabelecidas com universidades
estrangeiras.
SAÍDAS PROFISSIONAIS | As competências adquiridas no curso possibilitam um
enquadramento proﬁssional em diferentes instituições e níveis de intervenção em Portugal e no
estrangeiro, com reconhecimento noutros países do espaço europeu. Estes diplomados encontram
saídas proﬁssionais na coordenação de atividades, eventos, instalações ou produtos desportivos,
exercendo funções de Diretor, Gestor, Administrador, Assessor, Consultor, Auditor, Docente,
Investigador, Empresário, Técnico Superior, entre outras, no Setor Público (câmaras municipais,
empresas municipais, administração pública desportiva, estabelecimentos de ensino), no Setor
Privado Associativo (federações desportivas nacionais, associações regionais de modalidades,
clubes desportivos, entidades de desporto para deﬁcientes), no Setor Privado Lucrativo (health
clubs/wellness centres, campos de golfe, SADs, empresas de eventos, empresas de lazer e turismo
desportivo, órgãos de comunicação social, entidades formadoras) e em Organismos
Internacionais.

PLANO DE ESTUDOS
1º ano | 1º semestre
Marketing e Empreendedorismo no Desporto
Planeamento e Recursos no Desporto
Espaços e Instalações Desportivas
Métodos de Investigação em Gestão do Desporto
Seminários I
Optativa I

1º ano | 2º semestre
Políticas Desportivas
Indústrias de Desporto
Direito do Desporto
Ética e Medicina Desportiva
Sociologia das Atividades Desportivas
Seminários II
Optativa II
Optativa III

2º ano | 3º semestre
Dissertação / Projeto / Estágio
Optativas
Economia do Desporto, Desporto e Media, Organização de Eventos Desportivos, Auditoria de
Instalações Desportivas, Comunicação no Desporto, Redes Sociais, Recursos Humanos em Desporto.

FUNCIONAMENTO
Horário: Quinzenalmente | 5ª e 6ª feira | 9h00-20h00
Calendarização: Início em setembro de 2017, interrupções no Natal, Carnaval, Páscoa e Verão.

PROPINAS
Valor total: 2.900 € (1.934€ no 1º ano + 966€ no 2º ano)
Desconto de 10% em pagamento único ou 9 prestações bimestrais de 322 €

CANDIDATURAS
Vagas: 20
Prazos: até 10 de julho (1.ª fase) e até 8 setembro (2.ª fase*)
Divulgação de resultados: 31 de julho (1.ª fase) e 25 de setembro (2.ª fase*)
Informações e Inscrições online: www.oferta.uevora.pt/ ou https://siiue.uevora.pt/
Documentos: Certidão de grau, CV, Certiﬁcado de habilitações, Cartão de Cidadão, Foto.
* caso sobrem vagas da 1ª fase
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