
 
 

“VALORIZAR SOCIALMENTE O DESPORTO - 

O FUTURO QUE NOS UNE” 

 

 
 

 

 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

 

José Manuel Constantino tem 66 anos. É licenciado em Educação 

Física pelo Instituto Superior de Educação Física de Lisboa e Doutor Honoris 

Causa em Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

No âmbito do Sistema Educativo, no Ensino Básico e Secundário foi 

professor de Educação Física e exerceu todos os cargos emergentes e 

colaterais, desde delegado da disciplina a orientador de estágio de 

professores a membro do Conselho Diretivo. 



 
 

 

No Ensino Superior Universitário foi professor convidado da 

Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física da Universidade do 

Porto e professor auxiliar convidado da cadeira de “Organização e 

Desenvolvimento do Desporto” na Universidade Lusófona de Humanidades 

e Tecnologias, em Lisboa.  

 

 

No âmbito do  Sistema Desportivo foi secretário técnico do SAD 

(Sport Algés e Dafundo), assessor da direção da F.P.Halterofilismo, 

Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Presidente do 

Instituto Nacional do Desporto e atualmente preside ao Comité Olímpico 

de Portugal.  

Foi atleta federado de 1962 a 1967, na modalidade de futebol. 

 

Chefiou delegações e missões de representação autárquica e 

nacional, em reuniões, encontros e campeonatos internacionais. 

No campo da Administração Pública, integrou a Comissão 

Instaladora do ISEF da Universidade Técnica de Lisboa, a Comissão 

Instaladora da Fundação Marquês de Pombal, foi Coordenador do Serviço 

do Desporto da CMO (Câmara Municipal de Oeiras), Diretor do 

Departamento dos Assuntos Sociais e Culturais desta mesma Autarquia e 

Presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal Oeiras 

Viva. 

 

Foi organizador e participante em colóquios, seminários, fóruns, 

estágios e congressos nacionais e internacionais e a sua produção 

intelectual escrita constitui-se já em obra vastíssima distribuída por oito (8) 

livros publicados e por colaboração em revistas científicas e técnicas, 

nomeadamente da “Universidade do Porto”, da “Sociedade Portuguesa de 



 
 

Educação Física”, da “Horizonte”, da qual foi fundador e desde sempre, 

membro dos seus Conselhos Editorial e Redatorial, da “Sub-Júdice Justiça e 

Sociedade”, da “Espaço”, da “CMO”, da “O Professor”, da “”Desporto 

Federado” e “Olimpo”, revista do COP. 

 

É membro da Academia Olímpica de Portugal, da Federação 

Internacional de Desporto para Todos, do Conselho Nacional do Desporto, 

do Conselho de Representantes da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto e do Conselho Social da Faculdade de Ciências da Economia e da 

Empresa da Universidade Lusíada. 

É ainda membro fundador da Sociedade Portuguesa de Educação 

Física e da Sociedade Portuguesa de Ciências do Desporto. 

 

Assumiu as funções de presidente do Comité Olímpico de Portugal 

em 2013. Concorre agora ao segundo mandato. 

 

 

 

 


