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Formação	  Académica	  

2017	  –	  2018	  

Pós	  Graduação:	  Organização	  e	  Gestão	  de	  Futebol	  Profissional	  
Faculdade	  de	  Direito	  da	  Universidade	  Católica	  Portuguesa	  –	  Centro	  Regional	  do	  Porto	  e	  Liga	  

Portuguesa	  de	  Futebol	  Profissional	  
Média	  Final	  -‐	  18	  valores	  (0/20)	  
Módulo	  I	  –	  Organização	  das	  Competições	  –	  18	  valores	  (0/20)	  
Módulo	  II	  –	  Marketing	  Desportivo	  –	  16	  valores	  (0/20)	  
Módulo	  III	  –	  Enquadramento	  Jurídico	  –	  17	  Valores	  (0/20)	  
Módulo	  IV	  –	  Gestão	  e	  Contabilidade	  –	  18	  Valores	  (0/20)	  
	  

	   2011-‐2017	  

Licenciatura	  de	  Direito	  
Faculdade	  de	  Direito	  da	  Universidade	  Católica	  Portuguesa	  –	  Centro	  Regional	  do	  Porto	  
Média	  Final	  –	  11,2	  valores	  (0/20)	  
	  

Conhecimentos	  linguísticos	  e	  informáticos	  

-‐	  Português:	  língua	  materna;	  
-‐	  Inglês:	  Nivel	  B1	  reconhecido	  pelo	  instituto	  de	  inglês	  Manitoba.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Aprovação	  no	  exame	  diagnóstico	  de	  Inglês	  realizado	  pela	  Faculdade	  de	  Direito	  da	  
Universidade	  Católica	  do	  Porto,	  correspondente	  ao	  nível	  B2,	  
-‐	  Informática:	  domínio	  do	  ExcelTM;	  WordTM;	  Power-‐PointTM;	  EViews.	  
-‐	  Frequência	  e	  aprovação	  no	  curso	  de	  Tecnologias	  da	  Informação	  na	  Universidade	  Católica	  do	  
Porto.	  
	  

Atividades	  extra-‐curriculares	  

Desenvolvimento	  Profissional	  –	  

Participação	  no	  1º	  Congresso	  Internacional	  sobre	  o	  Regime	  do	  Contrato	  de	  Trabalho	  Desportivo,	  
promovido	  pela	  Universidade	  Lusíada	  do	  Porto,	  2018.	  

Participação	  na	  4ª	  Edição	  do	  Congresso	  ‘’The	  Future	  of	  Football’’,	  promovido	  pelo	  Sporting	  Clube	  de	  
Portugal,	  em	  2018.	  

Participação	  em	  Conferências	  da	  Summer	  School	  on	  Sports	  Governance	  organizada	  pela	  Universidade	  
Católica	  do	  Porto,	  em	  2018.	  

	  

Associativismo	  –	  

Membro	  da	  Associação	  de	  Estudantes	  da	  Escola	  Secundária	  Eça	  de	  Queirós	  em	  2009.	  

Atleta	  de	  Formação	  de	  Voleibol	  no	  escalão	  de	  Juvenis	  e	  Juniores	  no	  Clube	  Desportivo	  da	  Póvoa.	  



Experiência	  de	  5	  anos	  como	  colaborador	  na	  organização	  da	  Feira	  de	  Artesanato	  e	  Feira	  da	  Gastronomia	  
de	  Vila	  do	  Conde.	  

Voluntariado	  –	  	  

Participação	  em	  programas	  de	  voluntariado	  do	  Banco	  Alimentar.	  

Participação	  em	  uma	  ação	  anual	  no	  âmbito	  da	  disciplina	  de	  área	  de	  projeto	  com	  uma	  instituição	  de	  
acolhimento	  de	  jovens,	  Instituto	  Madre	  Matilde.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


