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Área funcional 
 

Experiência profissional 

Formadora na área do Direito Processual Penal  
 
Membro de Grupo de Estudos de Formação e Relações Interdisciplinares” do 
Conselho Regional de Évora, desde 2020; 

 

Desde 2012, membro integrante de júri em provas orais de agregação e nas atuais 
entrevistas; 

 
Membro da bolsa de Formadores do Conselho Regional de Évora, desde o 
Concurso de recrutamento de 2018, com a classificação final de 17V; 

 
Formadora do Conselho Regional de Évora da Ordem dos Advogados, desde 
2018, na Área do Direito Processual Penal;  

 

Entre 2018 e 2019, membro da Coordenação do módulo de prática processual 
penal no CRL; 
 
Fevereiro de 2019, Coach de equipa vencedora do 2º lugar no MOOT Court ELSA 
da Universidade do Minho; 

 
Formadora do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, desde 
2010, na Área do Direito Processual Penal e do Curso de Violência Doméstica; 

 
Participação como observadora no 8º Congresso da Ordem dos Advogados, sob o 
tema “Uma Advocacia Mais Forte”, tendo apresentado uma comunicação 
designada “O patrocínio Judiciário da Vítima no Crime de Violência Doméstica”, 
cujas conclusões foram aprovadas com 82% dos votos; 

 
Desde 2009 até ao presente 
Direção de estágio de colega estagiária, no atual Curso de 2020 
Direção de estágio de cinco colegas estagiárias, cujo percurso de formação se 
encontra já concluído com agregação à OA; 
 
Agosto de 2009 até ao presente 
Exercício a tempo inteiro da prática da advocacia, em escritório próprio e prática 
isolada, atuando preferencialmente na área do direito penal, contra-
ordenacional, civil, família, executivo e injunções; 

 
Julho de 2001 a Julho de 2009 
Sócia da “Madalena Alves Pereira, Ana Luz e Patrícia Magalhães” – Sociedade de 
Advogados, R.L., assegurando conjuntamente com as Colegas sócias a gestão da 
sociedade e exercendo advocacia, atuando essencialmente na área do direito 
penal, contra-ordenacional, da responsabilidade civil, família, executivo e 
injunções; 

 
Dezembro de 1999 a Junho de 2001 
Exercício da advocacia a tempo inteiro e prática isolada, mantendo como 
domicílio o escritório do Patrono, atuando essencialmente na área do direito 
penal, civil e família; 

 
Setembro de 1997 a Novembro de 1999 
Estágio de advocacia realizado na comarca do Barreiro, sob a orientação do Ilustre 
Colega, Dr. Alves Pereira, concluído com a classificação “Muito Bom”; 
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Janeiro de 1998 a Janeiro de 2002 
Ministrou diversos cursos de formação profissional em módulos de várias áreas 
do Direito, promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, pela 
Associação “Nós” e pela Santa Casa da Misericórdia do Barreiro. 
 

Educação e formação 

 

Presença regular em ações de formação nas mais diversas temáticas, 
nomeadamente conferências e cursos, promovidos pela Ordem dos Advogados 
(Conselho Geral e Conselho Regional de Lisboa) e outras entidades externas; 

 
Ano lectivo 1998/1999 
Curso de Pós-graduação em “Direito da Comunicação”, lecionado pelo Instituto 
Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
com média final de 13 valores – (comprovativo apresentado com a candidatura 
anterior, no concurso de 2010, no Centro de Estágio do Conselho Regional de 
Lisboa); 
 
Abril a Julho de 1998 
Acção de Formação de Aperfeiçoamento Psicopedagógico de Formadores, 
ministrado pela Fundação Oliveira Martins – (comprovativo apresentado com a 
candidatura anterior, no concurso de 2010, no Centro de Estágio do Conselho 
Regional de Lisboa); 
 
Setembro a Outubro de 1997 
Acção de Formação Pedagógica de Formadores, ministrada pelo Departamento 
de Formação Profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional – 
(comprovativo apresentado com a candidatura anterior, no concurso de 2010, 
no Centro de Estágio do Conselho Regional de Lisboa); 
 
Anos lectivos de 1992 a 1997 
Licenciatura em Direito na menção de Ciências jurídico-fiscais, frequentado no 
Pólo de Setúbal da Universidade Moderna, concluído com média de 13 valores – 
(comprovativo apresentado com a candidatura anterior, no concurso de 2010, 
no Centro de Estágio do Conselho Regional de Lisboa); 
 
Ano lectivo de 1991/1992 
12º ano de escolaridade, Área Vocacional D - Humanísticas, Escola Secundária 
Alfredo da Silva concluído com a classificação final de 16 valores – (comprovativo 
apresentado com a candidatura anterior, no concurso de 2010, no Centro de 
Estágio do Conselho Regional de Lisboa); 
 
Anos lectivos de 1989 a 1991 
Curso Complementar 10º/11º anos, Área Vocacional D – Humanísticas, Escola 
Secundária Alfredo da Silva, concluído com a classificação final de 16 valores – 
(comprovativo apresentado com a candidatura anterior, no concurso de 2010, 
no Centro de Estágio do Conselho Regional de Lisboa); 

Língua(s) materna(s)
 

Português 
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Aptidões e competências 
sociais 

Membro dos órgãos sociais da Delegação do Barreiro da Ordem dos Advogados, 
triénios 2011/2013, 2014/2016 e 2017/2019, como vogal, e 2020/2022, como 
Presidente 

 

Membro do secretariado do Movimento Inter-delegações, enquanto elemento 
integrante da Delegação do Barreiro da Ordem dos Advogados, triénio 
2017/2019 

 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Casa do Sport Lisboa e Benfica no 
Barreiro, triénio 2010/2012; 

 

Membro da Direção da Associação dos Bombeiros Voluntários do Barreiro – 
Corpo de Salvação Pública, entre 1998 e 2001; 

 
Representante dos Encarregados de Educação nos diferentes estabelecimentos de 
ensino frequentados pelos filhos (atualmente com 17 e 13 anos de idade), desde o 
primeiro ingresso no ensino público, no ano de 2008. 

 

Aptidões e competências 
técnicas

Titular de Certificado de Aptidão Profissional (CAP) para o exercício da actividade 
de formadora, cuja validade se encontra assegurada nos termos da portaria n.º 
994/2010, de 29 de Setembro – (comprovativo apresentado com a candidatura 
anterior, no concurso de 2010, no Centro de Estágio do Conselho Regional de 
Lisboa); 

 

1º lugar no Concurso “Comunicações 1997” promovido pelo Instituto de 
Comunicações de Portugal, com o trabalho “A compatibilização do Serviço 
Público e Privado de Televisão e a Problemática da Concorrência” – 
(comprovativo apresentado com a candidatura anterior, no concurso de 2010, 
no Centro de Estágio do Conselho Regional de Lisboa); 

 

Oradora em várias conferências subordinadas às temáticas do Processo Penal, 
promovidas por diversas entidades (Conselhos Regionais de Lisboa e de Évora da 
Ordem dos Advogados, delegações da Ordem dos Advogados, INTERPOJ e 
Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto) 

Aptidões e competências 
informáticas

Conhecimento na óptica do utilizador do software Microsoft, internet e jurigest 
(gestão de escritórios de advogados) 

Carta de condução Titular de carta de condução de veículos ligeiros de passageiros 

 


