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A Federação Académica do Desporto Universitário é uma Federação Desportiva que foca o 

desporto como uma ferramenta na formação e educação. Nasceu de um movimento de 

várias academias do País com o objetivo de dinamizar, incentivar e organizar o desporto 

no seio do Ensino Superior. Fundada a 2 de março de 1990, está dotada de Utilidade 

Pública Desportiva desde do ano de 1995 e Utilidade Pública desde 2013, tendo crescido ao 

longo destes anos, quer ao nível de atividades organizadas, quer ao nível de número de 

participantes, sendo considerada hoje em dia como uma das maiores federações 

desportivas do nosso país. 

 

Sendo uma Federação multidesportiva, com a missão de organizar o desporto 

universitário em toda a sua dimensão - desportiva, educativa e social - pretende através 

das várias atividades fomentar a competição, o convívio e intercâmbio de estudantes das 

várias instituições de ensino superior dentro e fora de Portugal. Pretende ainda, incentivar 

o espírito competitivo, de equipa e fair-play, induzindo hábitos de vida saudáveis na 

comunidade académica. Cada vez mais procura alargar a sua oferta, através da promoção 

de projetos e organização de atividades no domínio do desporto recreativo e informal, 

sendo a área do desporto para todos no Ensino Superior uma das prioridades da federação 

para os próximos anos. 

 

Tem atualmente, ao nível da competição oficial universitária, 8 mil praticantes filiados, 

participantes em 49 modalidades coletivas e individuais, envolvendo mais de 110 clubes e 

540 equipas, atribuindo oficialmente mais de 300 títulos nacionais universitários. 

 

O calendário anual compreende a organização 81 Campeonatos Nacionais Universitários e 

30 regionais, sendo a FADU responsável pela organização direta das competições que 

atribuem título de campeão nacional universitário (provas diretas, concentradas e fases 

finais) e das jornadas que integram a zona de apuramento para as Fases Finais 

Norte/Centro/Sul.  

 

Tem como momento alto do calendário desportivo nacional as Fases Finais dos 

Campeonatos Nacionais Universitários, evento que concentra durante duas semanas as 

melhores equipas apuradas das provas de apuramento e campeonatos regionais, para 

disputa dos títulos nacionais universitários e apuramento para os campeonatos europeus 

universitários. 
 

O ano desportivo culmina com as comemorações do Dia Internacional do Desporto 

Universitário (DIDU) e a organização da Gala do Desporto Universitário, para premiar e 

homenagear os melhores do ano e todos os agentes, personalidades e entidades que 

anualmente mais se destacam na promoção e valorização do desporto universitário 

português. 

 

Ao longo da sua existência a FADU tem vindo a conquistar credibilidade a nível nacional e 

internacional. Prova disso mesmo é a participação da FADU como membro associado no 

Comité Olímpico de Portugal (COP), na Confederação de Desporto de Portugal (CDP), no 

Comité Paralímpico de Portugal (CPP), no Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e nas 

1. Descrição da Organização 
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instituições internacionais, nomeadamente, na Associação Europeia do Desporto 

Universitário (EUSA) e na Federação Internacional do Desporto Universitário (FISU). 

Desde 1996 Portugal tem sido palco da realização de grandes eventos internacionais 

universitários, reconhecidamente de excelência ao nível da qualidade organizativa 

evidenciada. Prova disso são os últimos 23 anos em que se totaliza a organização de 12 

Campeonatos Mundiais Universitários, 18 Campeonatos Europeus Universitários, do FISU 

Fórum 2004 (em pleno Ano Europeu da Educação pelo Desporto), do EUSA Simpósio 2005 

(no âmbito das comemorações do Ano internacional do Desporto e da Educação Física) e 

da Assembleia-geral, Conferência e Gala da EUSA em 2013, 2017 e 2019, estando agendado 

até 2021 a realização em Portugal de mais 3 eventos internacionais. 

 

 

 

 

 

A contínua melhoria e aumento da qualidade na organização do calendário competitivo 

nacional, desígnio para os próximos anos, exigem uma forte capacidade de resposta às 

tarefas e desafios com que o departamento desportivo nacional se depara diariamente, 

através de uma boa preparação, acompanhamento e avaliação das atividades que 

anualmente se dinamizam. 
 

Pretende-se uma atuação versátil e ativa mas também sistemática e assertiva, dando 

resposta às necessidades do departamento na planificação, calendarização e organização 

das provas nacionais, sob orientação do diretor desportivo nacional. 

 

Terá uma forte componente na preparação técnica, administrativa e logística das provas 

que se realizam anualmente, sendo que face às responsabilidades na organização e 

acompanhamento das provas, a presença no local é cada vez mais uma exigência. 

 

Melhorar a capacidade de desenvolver parcerias, nomeadamente com as federações 

desportivas, formar e capacitar os dirigentes e entidades organizadoras locais, avaliar e 

propor a melhoria das organizações e quadros competitivos, é uma aposta estratégica a 

reforçar,  pelo aumento e qualificação do quadro de pessoal da FADU. 

 

 

 

 

 Gerir os processos de registo e inscrição de clubes, equipas e atletas; 

 

 Operacionalizar e acompanhar a organização de provas da FADU; 
 

 Gestão da informação desportiva das diversas modalidades e provas realizadas; 
 

 Elaboração de documentação de suporte à organização técnica-desportiva: 

regulamentação, manuais, planos e relatórios desportivos; 
 

 Implementar projetos de promoção da atividade física e desportiva no meio 

universitário 
 

2. Descrição Sumária da Função 

3. Objetivos e Tarefas 
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 Colaborar na organização de grandes eventos e competições desportivas 

universitárias nacionais e internacionais; 
 

 Apoiar a preparação e participação das seleções nacionais universitárias; 
 

 

 

 

 

 Grau de licenciado (formação mínima exigida e fator de exclusão), com formação 

preferencial na área do Desporto; 

 

 Conhecimento do fenómeno desportivo e da realidade do desporto universitário 

português; 
 

 Conhecimentos e/ou experiência na área da organização de eventos desportivos; 
 

 Boa capacidade de organização administrativa, logística e planeamento; 
 

 Espírito de proatividade, versatilidade e responsabilidade;  
 

 Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal; 
 

 Fluência em Português e Inglês (compreensão oral, leitura, conversação e escrita); 
 

 Domínio de ferramentas informáticas, processamento de texto e bases de dados, 

páginas web e redes sociais. 

 

 Disponibilidade para deslocações e estadas nacionais e internacionais; 

 

 Carta de Condução (informação exigida). 

 

 

 

 

 

Vencimento mensal ilíquido de 1056,00 €. 

Acresce subsídio de refeição praticado. 

 

 

 

 

 

O local de trabalho será na sede da Federação Académica do Desporto Universitário ou na 

sua delegação norte, respetivamente Lisboa ou Porto, de acordo com o enquadramento do 

perfil do candidato. 

 

 

 

 

4. Perfil do Candidato 

5. Remuneração  

6. Local de Trabalho  
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Contrato de trabalho a termo certo, vigente para o período de 12 meses. 

 

 

 

 

  

 Disponibilidade imediata; 

 Full-time – 40 horas semanais (horário a definir). 

 

  

 

 

 

As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 13 de dezembro de 2019, para o e-mail 

rh@fadu.pt. Os documentos exigidos na candidatura são: 

 

 Carta de motivação; 

 Currículo Vitae com fotografia; 

 Documento comprovativo das habilitações literárias; 

 Outra documentação considerada relevante para a candidatura. 

 

 

 

 

 

 1ª etapa: Pré-seleção dos candidatos, após análise curricular e da documentação 

submetida; 

 

 2ª etapa: Chamada dos candidatos para entrevista e seleção, de acordo com a análise 

da documentação submetida e com base na entrevista realizada. 

 

 

 

 

 

Para qualquer informação adicional sobre a presente oferta de emprego é favor contactar 

através do e-mail rh@fadu.pt.  

 

 

 

7. Vínculo 

8. Disponibilidade 

9. Candidatura 

10. Etapas de Seleção 

11. Outras informações 
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