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     Ser gestor desportivo é em simultâneo gerir o mundo das emoções,
que é o desporto e desempenhar tarefas de direção assentes na unidade
do conhecimento, da razão e da ação.
     O trabalho desempenhado no campo das relações humanas é diário,
sem hora, dia ou local, o que pela sua complexidade, o torna
humanamente muito desafiante.
     Estamos a falar de formar jovens a quem se exige o máximo
rendimento físico, mas sem nunca descurar o todo, que é o ser humano,
dando-lhes oportunidade de se tornarem futuros adultos com valores
éticos e morais para enfrentar os desafios da globalização.
     Dentro das tarefas da direção, a disponibilidade e capacidade para a
comunicação, para a cooperação e a interacção com diferentes tipos de
pessoas, de organismos e de instituições. O que inclui saber ouvir,
escutar e dialogar  sempre com o objetivo da interação das mais
variadas formas de trabalho individual, de forma a que o coletivo se
realize no seu máximo e harmonioso rendimento.
     Uma forte motivação emocional, resultante de uma profunda ligação
interior ao desporto, de uma crença nas virtudes e nos valores humanos
do desporto. Esta motivação não surge de repente, mas é sobretudo o
corolário de uma anterior e já longa viagem no comboio do desporto.
   Onde características como:
-Sensibilidade, vontade e capacidade para entusiasmar, motivar e
estimular os outros para a alegria na prática desportiva e nos resultados
da competição desportiva, 
 -Consciência de responsabilidade, seriedade, autenticidade,
frontalidade e disciplina de trabalho, 
-Conhecimentos indispensáveis ao entendimento satisfatório da
essência do desporto, do processo de exercitação, de treino e obtenção
de rendimentos desportivos.  
    Uma exigência decisiva é a da convicção de que sem um intenso
empenho e total disponibilidade pessoal, não é possível criar condições
para a revelação, consolidação e aprofundamento de elevados
rendimentos desportivos.
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APTIDÕES

Aptidões e competências sociais
Boa capacidade de comunicação e negociação 
Boa em dar e receber feedbacks
Forte sentido de Responsabilidade ,Ética e Moral
Equilíbrio Emocional 
Espírito de equipa 
Generosa 
Pontual
Confiante 
Altruísta 
Otimista 
0riginal
Disciplinada
Automotivada 
Resiliente
Incrementadora
Criativa
Proativa
Integra
Aptidões e Competências de Organização
Capacidade de liderança
Capacidade de gestão de projetos e equipas
Gosto por uma aprendizagem sempre continua
Aptidões e Competências técnicas
Boa capacidade de resolução de problemas
Boa no planeamento e organização de eventos
Boa gestora de espaços /equipamentos
Boa gestora de tempo
Boa em gestão orçamental
Boa coadjuvante



HISTÓRICO  ACADÉMICO 

Mestrado - Investigação Criminal e Criminologia
Instituto Superior da Policía e Segurança Interna 

Licenciatura - Direito
Universidade Católica de Lisboa 

Média esperada 17 valores

Presente 

Média de 12 valores 

2009-2015

HISTÓRICO  PROFISSIONAL

Vice-Presidente Desportiva da União Recreativa do
Dafundo

 

- Gestão dos vários espaços
- Elaboração dos horários das várias áreas/disciplinas
- Contratação de técnicos
- Elaboração dos horários individuais de todos os colaboradores
- Elaboração de atividades para a ocupação das férias escolares
- Organização de campos de férias dentro e fora do clube
- Gestão e execução de todo o trabalho burocrático inerente às
competências dos cargos
- Gestão do budget de toda a seção desportiva
- Gestão do relacionamento entre ginastas,pais e técnicos
- Gestão de todo o equipamento gímnico relacionado com utilização e
manutenção
- Elaboração e Apresentação de todos os projetos para   Instituições
Estatais e Particulares na procura uma estabilidade económica para que
a   prática desportiva se possa desenvolver e crescer num ambiente
saudável, harmonioso e inclusivo. 

Presente 

 

´

Escola Secundária Amélia Rey Colaço 
Escola Secundaria  de Loulé 

Média 16  valores- Ciências Sociais e Humanas 
 

2006 - 2009 

Coordenadora da Secção de Ginástica da URD

 

- Incumbência de dirigir pessoas ou grupos de pessoas
- Organização de circunstâncias favoráveis ao desenvolvimento da
actividade desportiva.
- Condução do projeto com sensatez de entendimento e com
sensibilidade prática.
- Direcção e  realização de um trabalho sólido de um número maior ou
menor de pessoas.
- Construção de projetos ténicos gimnicos.
- Gestão financeira de orçamento para a secção da ginástica

2016 - presente 

 

 

Jurista - Estudos Jurídicos 

 

2015

FORMAÇÃO CERTIFICADA 
 
- Curso de Treinadores de Grau I de Ginástica - formação
certificada pela FGP/IDPJ - NOTA FINAL de 16,52 (dezasseis
vírgula cinquenta e dois)- 2016 
Componente Geral: 15,4 (quinze vírgula quatro) valores 
Componente Específica: 16,3 (dezasseis vírgula três) valores
Componente Prática: 18,0 (dezasseis) valores
Cédula profissional nº 88662 
 
- Ação de Formação Workshop 7.1 "Controlo de treino no
planeamento da carreira dos ginastas" -  7 horas de formação
presencial - formação certificada pela FGP / IDPJ - 2014 
- Ação de Formação Workshop 1.1 "Dança e Coreografia em
Ginástica (todas as disciplinas)" - 7  horas de formação
presencial - formação certificada pela FGP / IDPJ - 2014
- Ação de Formação "Preparação física específica à Ginástica
Aeróbica e Acrobáticos"-  formação certificada pela FGP/IDPJ
- 2h de formação presencial - 2018 
- Ação de Formação "Curso de Juízes de Ginástica
Aeróbica"- 25,5  horas de formação presencial - formação
certificada pela FGP / IDPJ - 2020
- Ação de Formação "Workshop de Body Awareness" -
13 horas de formação presencial - formação certificada pela
FGP / IDPJ - 2020
-  Coaching Desportivo e Alta Performance - 10 semanas de
formação - formador Sports Mind Academy -   em formação
presente 

Sócio Gerente da Empresa: Condês & Coelho

 

2018-2019

Sócio Gerente da Empresa: Gráfia Comercial

 

Presente

Formadora - Federação Ginástica de Portugal 

Destinatarios: professores de Educação Fisica
Especialidade: Ginástica Aerobica 

2018-2019

Treinadora da secção de Ginástica Aeróbica:
Aquafitness Quinta do Texugo

 

2013 - 2016



PRÉMIOS E CONQUISTAS 

Currículo  Desportivo:
Atleta pertencente à selecção nacional de ginastica aeróbica de
2009 - 2017 
Atleta residente no Centro de Alto Rendimento, Jamor. (2008-
2013)
Treino diário com a selecção Nacional de Ginástica Aeróbica -
Treinadores Nacionais Ana Maçanita e Rui Cardoso
 
Percuso Desportivo:
ANOS: 2000 - 2007
Sete vezes campeã regional
Campeonato Nacional em 2001, 1º lugar
17h Gymnastica - Burstadt em 2014, 1º Lugar 
Campeonato Nacional em 2006, 2º lugar
 Torneiro Internacional MIAC 2008, 6º lugar  
Torneiro Internacional na Alemanha em 2006, 1º lugar
Participação em duas Gimnastradas, de Lisboa e Áustria.
ANOS: 2008 - 2017
Integração da Selecção Nacional em 2009
Duas vezes Campeã Nacional - Categoria de Individual Júnior
Campeã Nacional em 2011, Torneiro de Abertura - Categoria de
Individual  Sénior
Duas vezes Campeã Nacional em 2010 e 2011 - Categoria de Trio
Sénior
1º Lugar na Copa Ibérica Espanha, em 2011 - Categoria Trio Sénior  
   11º Lugar no Campeonato da Europa, em 2011 – Categoria Trio
Sénior
 4º Lugar na Taça do Mundo de França, em 2012 – Categoria Trio
Sénior
4º Lugar no Open de França, em 2012- Categoria Individual Sénior  
     10º Lugar na Taça do Mundo dos Açores, em 2012 – Categoria
Individual  Sénior 
49º Lugar no Campeonato do Mundo, em 2012 – Categoria
Individual  Sénior
 23º Lugar no Campeonato da Europa em 2013 – Categoria    Par
Misto 3º Lugar no Open de Cantnhede em 2015 – Categoria Par
Misto
2º Lugar no Open internacional de França 2016 - Categoria Par
Misto
1º Lugar na Batalha dos Campeões em 2015 – Categoria  Individual
        3º Lugar no Campeonato Nacional em 2016 – categoria
Individual        1º Lugar Batalha dos Campeões em 2016 – categoria
Individual
10º Lugar Taça do Mundo de França em 2016 – categoria Individual
 
Outras formaçoes desportivas:
Natação (vertente competitiva)
Ballet e Sapatiado
Ténis (vertente competitiva) 
Equitação 
Surf (vertente competitiva - Quatro vezes Campeã Regional ano de
)
Trampolins e Tumbling de competição para melhorar as
capacidades pessoais na Ginástica (vertente competitiva: Campeã
Regional em Trampolins, em 2005  e Campeã Regional em
Tumbling, em 2005)

OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE 

- Voluntariado na associação “Dinamika”, lecionando surf durante o
Verão (2004-2005)
- Voluntariado na Casa da primeira infância de Loulé (2006-2007)
- Presidente da Assembleia geral da Associação de Estudantes na
Escola Secundária de Loulé ( 2007/2008)
- Apoio lectivo a crianças com necessidades especiais na  Fundação
António Aleixo (2015/2016)
-Voluntariado na Quinta da Caloura, em organização de eventos
(2015/2016)
- Formação musical de 2000 até 2008
 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

- 2016 (Junho) Espetáculo Final de Ano - URD 
- 2016 (Dezembro) Espetáculo Natal URD
- 2016 (3 vezes por ano) Estágio Selecção nacional de GA - URD / FGP 
- 2017 (Março) Campeonato Distrital Lisboa de GA - URD/AGL 
- 2017 (Junho) Espetáculo Final de Ano - URD
- 2017 (Dezembro) Espetáculo Natal - URD
- 2017 (Fevereiro, Abril, Agosto e Dezembro) Campode férias e
Estágios - URD 
- 2017 (3 vezes por ano) Estágio Selecção nacional de GA - URD / FGP
- 2018 (Março) Campeonato Distrital Lisboa de GA - URD/AGL
- 2018 (Junho) Espetáculo Final de Ano - URD
- 2018 (Novembro) Workshop de GA âmbito  Nacional - vice campeão
do mundo - Daniel Bali 
- 2018 (Dezembro) Espetáculo Natal URD
- 2018 (3 vezes por ano) Estágio Selecção nacional de GA - URD / FGP
- 2018 Fevereiro, Abril, Agosto e Dezembro) Campode férias e
Estágios - URD 
- 2019 (Março)  I Concurso Literário - URD 
- 2019(Junho) Espetaculo Final Museu dos Coches - A MARIA E A
NATUREZA
- 2019 (Novembro) Competição Nacional de GA - OEIRAS CUP -
URD/AGL 
- 2019 (Dezembro) Ação creditada pela FGP em parceria com o IDPJ -
Professora Teresa Simas - URD / FGP / IDPJ 
- 2019 (Dezembro) Espetáculo Natal URD
 

PROJETOS CONCEBIDOS 

- Projeto " 1º Escola de Ginástica - Gymnoacademy"
- Projeto "Escola de ginástica aeróbica - ginastas de excelência"
- Projeto "Ginástica Artistica - um sonho olímpico"
- Projeto "Jogos de Oeiras - inserção de modalidades gimnicas"
- Projeto "Oeiras - Escolas de Campeões"
- Projeto "Aerobic Stars - training camp - aldeia gímnica - treino com
campeões do mundo"
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