
 

 
 

 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
CONCURSO DIRETOR(A) TÉCNICO(A) 

 
Encontra-se aberto até ao dia 15 de Janeiro de 2021 concurso para provimento da posição de 

Diretor(a) Técnico(a) da FPDD. 

 
Disponibilidade: 1 de Fevereiro de 2021 

 

Procedimentos: 
 

- Envio de C.V + Carta de Motivação para o e-mail: secretaria@fpdd.org com a referência 
CV_DTN_FPDD em título. 

 

 
A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) constituída em 1988, 

tem sede social em Olival Basto, concelho de Odivelas. A FPDD é uma federação multidesportiva, 

pessoa coletiva de direito privado, dotada de utilidade pública desportiva, constituída sob a forma 

de associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que promove e desenvolve a prática 

cumulativa de diversas modalidades desportivas. 
 
 
 
 O(A) Diretor(a) Técnico(a) Nacional é responsável: 
 

- Ligação e apoio ao Presidente e aos membros dos órgãos sociais da FPDD 
- Assessorar o Presidente na direção dos trabalhadores e na supervisão da estrutura 
orgânica e funcionamento da FPDD 
- Ligação Técnica às ANDD's 
- Ligação Técnica aos Institutos Públicos – IPDJ e INR – 
- Ligação Técnica ao CPP, à CDP, ao COP, às Federações Desportivas e Associações 
Territoriais e Desporto Escolar 
- Ligação Técnica às Autarquias Locais 
 - Ligação à Confederação dos Treinadores e às instituições de Ensino Superior 
- Planificação, organização, realização e avaliação de eventos 
- Gestão dos programas DAD, SNAR PPP e Formação de Recursos Humanos 
- Elaboração de planos de atividades, orçamentos, relatórios e regulamentos 
- Gestão dos projetos "Conhecer Mais para Incluir Melhor", “SEDY2 Erasmus +; Polybat 
- Portugal para Todos; Rugby Cadeira de Rodas. 
- Captação de patrocínios e fontes de financiamento alternativas 
- Formação de Agentes Desportivos 
- Parcerias e desenvolvimento 
- Relações internacionais 

 
Condições Oferecidas: 

 
Contrato de trabalho com salário adequado à função e ao currículo do candidato (35 horas de 
trabalho semanal com flexibilidade de horário)  
Ocupação de uma posição de importância crítica no desenvolvimento do desporto e da atividade 

física ao longo da vida e do processo de inclusão no e pelo desporto;  
Aplicação prática de competências e conhecimentos teóricos diversificados; 
Integração numa equipa de trabalho motivada, experiente e dedicada.  
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Requisitos Mínimos: 
 
Formação ao nível do ensino superior (licenciatura ou mestrado) em área relevante para a 
posição; 
Carta de condução;  
Domínio de ferramentas informáticas de processamento de texto, cálculo e apresentações; 

 
 

Competências essenciais: 
 

Excelente capacidade de comunicação (oral e escrita); -  
Fluência em inglês (outras línguas estrangeiras serão valorizadas); -  
Responsabilidade, capacidade de negociação, dinamismo, assertividade, liderança e capacidade 
de compromisso. 

 
Condições preferenciais: 

 
Capacidade comprovada de atração de financiamento pela via de programas 
de financiamento públicos e privados e/ou patrocínios; 
Experiência de trabalho em federações, associações desportivas ou similares  -  
Formação ao nível do ensino superior em Ciências do Desporto e áreas afins; 
Experiência de gestão de programas de financiamento público, gestão de 

recursos humanos e/ou organização de eventos; 
Investigação na área do desporto para pessoas com deficiência; -  
Experiência de trabalho em organizações sem fins lucrativos da área do apoio 

às pessoas com deficiência; 
Boa rede de contactos no sistema desportivo português; -  
Experiência de trabalho em contexto internacional; -  
Domínio de ferramentas informáticas de gestão de projetos, gestão financeira 

e gestão da qualidade. 
 
 

NOTA: No prosseguimento dos seus compromissos para com as pessoas com 

deficiência, em caso de empate no processo de apreciação curricular, a FPDD dará 

preferência no acesso à entrevista às pessoas com deficiência(s) oficialmente 

comprovada(s) e assegurará que eventuais dificuldades ao nível da acessibilidade 

física e da informação serão eliminadas. 

 

Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas Deficiência 

       Rua Presidente Samora Machel, Lote 7, r/c 

            2620-061 Olival Basto, Lisboa, Portugal 

 +351 219 37 99 50 

        http://www.fpdd.org 
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