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FORMAÇÃO ACADÉMICA 

  

 Licenciatura em Direito pela Universidade Moderna de 

Lisboa . Período 1990 – 1995.  

 

 

 Pós Graduada em Direito da Saúde pela Universidade 

Católica Portuguesa de Lisboa (2004-2005), tendo obtido 

Classificação Final de 14 Valores, Coordenador Prof. Dr. 

Germano Marques da Silva; 

 

 Pós Graduada em Responsabilidade Médica pela 

Faculdade de Direito de Coimbra (2005), coordenador 

Prof. Dr. Guilherme de Oliveira. 

 

 Pós Graduada em Direito Penal da Empresa pela 

Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. ano lectivo 

2005/2006, tendo obtido uma classificação final de 14 

Valores . 

 

 Pós Graduada em Consentimento Informado pela 

Faculdade de Direito de Coimbra no ano 2006, sob a 

coordenação do Professor Doutor Guilherme de Oliveira . 

 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 Exercício em regime de full time da Advocacia desde 1995. 

 

 

 Realização de acções de Formação a equipas médicas 

no Hospital Garcia de Orta, sito em Almada, sobre  os 

temas: “ O Consentimento Informado “ e “ A 

Responsabilidade Civil e Criminal das Equipas 
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Médicas” . 

 Artigos juridicos escritos para a “RAD” – Revista de 

Direito Angolana. 

 Vários artigos escritos no expressoonline.pt a convite 

do Observatório para o tráfico de seres humanos 

Português. 

 Criadora do projeto “Educar para o Direito”, projeto 

que visa, por meio de palestras direcionadas a 

escolas e ou institutos, a sensibilização dos jovens 

em relação ao crime e face às suas erradas condutas, 

tendo realizado mais de 500 palestras pelo 

continente e ilhas. 

 Colunista no Correio da Manhã Jornal. 

 Formadora no Conselho Regional de Lisboa da 

Ordem dos Advogados desde 2018. 

 Várias participações como oradora em seminários 

organizados pelas diversas Comissões de protecção 

de crianças e jovens em Portugal. 

 Realização de acções de Formação a equipas médicas 

no Hospital Garcia de Orta, sito em Almada, sobre  os 

temas: “ O Consentimento Informado “ e “ A 

Responsabilidade Civil e Criminal das Equipas 

Médicas”. 

 Conferencista Convidada pelo Ilustre Senhor 

Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Dr. 

Inglês Pinto  e Dr Carlos Feijó, para levar a cabo o  

encerramento do 1º curso de formação da Ordem dos 

Advogados Angolanos ( 9 de  Abril de 2009)- Local: 

Luanda e Benguela. 

 Conferencista Convidada pelo Ilustre Senhor 

Bastonário da Ordem dos Advogados de 

Moçambique, Sr. Dr. Gilberto Correia , sob o tema: “A 

Responsabilidade Criminal dos Advogados. 

Comparação entre os ordenamentos jurídicos 

Português e Moçambicano”. ( Local: Maputo e Beira), 

datas 15/06/2009 e 22/06/2009. 
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 Conferencista convidada pelo Exmº Sr. Procurador da 

Republica de Moçambique, a fim de prestar breve 

formação sobre os crimes económicos, Processos de 

Insolvência e Responsabilidade Criminal das Equipas 

Médicas e Hospitais, dirigida somente a Magistrados 

do Ministério Público e membros do Centro de 

Combate anti-Corrupção. Local: Procuradoria Geral 

da República de Moçambique – Maputo. 

 Comentadora residente no programna “Análise 

Criminal” do canal televiso SIC, desde Julho de 2020. 

 

REFERÊNCIAS – TRABALHOS CIÊNTIFICOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 Relatório de Mestrado sob o tema: “ O 

Consentimento no Tráfico de Pessoas”, elaborado 

pela aqui signatária e registado na Inspecção Geral 

das Actividades Culturais a 29 de Novembro de 2006 ( 

Obra sob o proc. n.º 5442/2006), com a 

supervisão/coordenação do Prof. Dr. Paulo Pinto de 

Albuquerque. Tendo em Conta a Convenção de Berna, 

a mencionada obra produz efeitos no referido País. 

Classificação deste trabalho atribuído pelo Prof Dr. 

Paulo Pinto de Albuquerque na Universidade Católica 

Portuguesa :  17 (Dezassete) Valores . 

 

 Trabalho cientifico realizado para a Universidade 

Católica Portuguesa, sob a coordenação do Prof Dr. 

Germano Marques da Silva, com o tema : “ A 

Responsabilidade Criminal das Equipas Médicas”, 

tendo obtido resultado de 14 Valores 

 

 Trabalho cientifico realizado para a Universidade 

Católica Portuguesa, sob a coordenação do Prof Dr. 

Germano Marques da Silva, com o Tema: “ A 

Responsabilidade Criminal das Pessoas Colectivas” 

– classificação obtida : 15 (Quinze) Valores. 
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 Criadora do projeto “Educar para o Direito”, projeto 

social que se destina a todos os jovens, e que se traduz 

em palestras realizadas junto das escolas e ou 

institutos nacionais, com o intuito de sensibilizar os 

jovens para as suas erradas condutas e que tipos de 

reprecurssões legais podem ter de enfrentar. Já 

precorreu mais de 500 escolas por continente e ilhas, 

tendo atingido cerca de 60,000 jovens por todo o país. 

 

Almada, 17 de março de 2021  

 

  
 

  

  

 

 

  

 


