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Objetivo Profissional
Como primeiro desafio profissional, gostaria de ingressar numa organização que privilegie o trabalho de
equipa. Num local, onde, com humildade, eu consiga superar-me todos os dias e contribuir para os objectivos
da organizacão, sempre procurando novos desafios e, com eles, novas aprendizagens. Com isto, pretendo
ganhar experiência e conhecimentos para atingir, no futuro, cargos de chefia e de organização estratégica.
Habilitações Académicas
2017- Frequência Pós-Graduação em Organização e Gestão do Futebol Profissional, Liga Portugal e
Universidade Católica Faculdade de Direito, Portugal
2017- Frequência Mestrado em Gestão do Desporto, Faculdade de Motricidade Humana, Portugal
2013-2017 Licenciatura em Gestão do Desporto, Faculdade de Motricidade Humana e Instituto Superior de
Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, Portugal
2016 Programa Erasmus +, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Polónia
2012-2013 Licenciatura com mestrado intregado em Engenharia Electrotécnica e Computadores (Frequência
do 1º ano), Faculdade de Ciencias e Tecnologias, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
2011-2012 Licenciatura com mestrado integrado em Engenharia Electrotécnica, Telecomunicações e de
Computadores (Frequência do 1º ano) Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal
Experiência Internacional
Programa Erasmus +, Outubro 2016 a Janeiro 2017 - Um dos meus objectivos durante a Licenciatura era a
participação no programa Erasmus +, por ser uma experiência enriquecedora quer a nível académico, quer a
nível pessoal. A participação no programa permitiu-me alargar os meus horizontes, conhecendo outro sistema
de ensino, explorando não só a Polónia mas também outras realidades europeias, através do contacto com os
outros estudantes.
Interrail pela Europa, Verão 2015 - Durante 35 dias visitei 13 países/18 cidades. Para além da oportunidade de
contacto com outras línguas e culturas, foi uma experiência que muito valorizo a nível de desenvolvimento
pessoal, como um exercício de autonomia e responsabilidade, reforçando ao mesmo tempo a minha
capacidade de trabalho em equipa.
Experiência Profissional
2013-2015 CTCREW Lda., Estágio – Coordenador de Operações e Tripulação. Assegura as tarefas relacionadas
com a preparação dos testes a realizar, coordenando com a tripulação nomeada todas as necessidades
operacionais e de equipamentos necessários à realização do voo de acordo com os perfis previstos.
2011 UNICEF, Venda de produtos beneficiários –Abracei esta experiência enriquecedora por uma causa nobre
e por permitir o contacto e interação com o público.
Atividades Extracurriculares
Desporto: Futebol, Vela, Ténis, Natação, Padel.
Línguas e Competências de informática
Informática Utilizador confiante nas ferramentas de Microsoft Office, nomeadamente Word, Excel,
PowerPoint (mais de 300 horas) e alguma experiência em Access, Project e Visio, Autocad 2D (Certificado)
Línguas Português (lingua materna) e Inglês (B2).

