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Habilitações 

Académicas 
Licenciatura em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de 
Lisboa, em 1998 com a média final de 14 valores. 

Pós-graduação em Intervenção Social com Crianças e Jovens em Risco, 2004, 

Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa. 

Formação 

Complementar 

 

 Pós Graduada em Crianças e Jovens em risco social pelo Instituto de 
Serviço Social de Lisboa, 2003-2004. 

 Formação para técnicos que trabalham com jovens em situação de 
exclusão social, participação nos módulos – Intervenção na Crise, 

Identificação e Treino de Competências Sociais, ISSSCOOP, Projecto 

Informage, 2000. 
 Formação Pedagógica de Formadores –Centro de Formação da Venda 

Nova, IEFP em 1999. 
 

Experiência 

profissional 

 

2008 “P’lo sonho é que vamos”, CESIS, Disseminação do projecto na 
área de intervenção da Conciliação da Vida Familiar/Profissional de mulheres e 

homens ciganos, financiado pela IC Equal, em vários concelhos do país. 
Desde 2006 

Directora técnica e assistente social na Comunidade de Inserção Espaço 
Caminhos da COOPERACTIVA-Cooperativa de Desenvolvimento Social. 

Assistente Social no Espaço V, COOPERACTIVA em colaboração com a 

Câmara Municipal de cascais, Espaço de atendimento a vítimas de violência 
familiar no concelho de Cascais.  

2006-2007 
Projecto “Together is Possible”, Cesis, financiado no âmbito do Programa 

Daphne, Comissão Europeia-projecto de disseminação de um modelo de 

prevenção do Drop-out. 
2005-2007  

Projecto “P’lo sonho é que vamos” – projecto na área de intervenção da 
Conciliação da Vida Familiar/Profissional de mulheres e homens ciganos, 

financiado pela IC Equal.  
2005 

Projecto “P’lo sonho é que vamos” – projecto na área de intervenção da 

Conciliação da Vida Familiar/Profissional de mulheres e homens ciganos, 
financiado pela IC Equal. Diagnóstico de necessidades e potencialidades. 

2002-2005 
Projecto”Escola de Pais”- financiado pelo Programa Sócrates, Acção 

Grundtvig 2. Coordenação do projecto e intervenção com os pais em 

colaboração com a CPCJ da Amadora. Parceria de Aprendizagem 
Transnacional (Espanha, Holanda e França). 

2002-2004 
Projecto Públicos Diferentes, Iguais Oportunidades – projecto de 

combate ao desemprego de grupos sociais desfavorecidos, financiado pela IC 

Equal. Coordenação da formação integrada dirigida a pessoas 
desempregadas. Formação a técnicos que fazem atendimento social “A 

Qualidade da Inserção”. Concepção de produtos de formação. 
2001-2003 

 
 



O Futuro É Agora” – projecto para crianças e jovens em perigo que se 

inserem em agregados em situação de exclusão – Instituto para o 
Desenvolvimento Social.            

2002 
Assessoria ao Prémio “Igualdade é Qualidade” . Entrevista a 

empregadores; elaboração de pareceres sobre as práticas de igualdade nas 

empresas. 
2001-2002 

Curso de Formação para ”Auxiliares de Acção Médica” – projecto para 
pessoas com dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Colaboração 

no desenho, implementação e desenvolvimento do projecto. Formadora no 
módulo - Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais e de 

Perspectivação do Futuro. 

 
 2000-2002  

PEETI (Programa para a Eliminação da Exploração do Trabalho 
Infantil) Acompanhamento Social de jovens do Bairro do Zambujal 

integrados neste programa. Mediação jovens, PEETI, Empresa. 

 
2000 

Novos Perfis de Formadores para Públicos Desfavorecidos – 
 INOFOR, Participação no projecto, em representação do CESIS,  

na validação dos perfis. 

 
1999 - 2000 

Projecto “Laços” - projecto para jovens mães em risco , financiado pela 
Iniciativa Comunitária Emprego- Eixo Integra.  

Colaboração na implementação e desenvolvimento do projecto;  
Formadora no módulo de Desenvolvimento de Competências Pessoais e  

Sociais e de Perspectivação do Futuro ; 

Acompanhamento Social, Criação de Instrumentos de Avaliação do Projecto. 
 

 1999 - 2000 
Projecto “A violência em meios sócio economicamente 

desfavorecidos: Qual o papel da mulher?” - projecto de invetigação-

acção, financiado pela Iniciativa Dafne, Comunidade Europeia. Colaboração na 
implementação e desenvolvimento do projecto. Trabalho com crianças, jovens 

e mulheres vítimas de violência. Colaboração no Desenho do projecto de 
investigação, criação, aplicação de instrumentos de recolha de informação e 

tratamento dos dados. 
 

1998 - 1999 

Projecto “Agir” – projecto para crianças e jovens em risco, I.O. Integrar 
Medida 1, 1999. Colaboração na implementação e desenvolvimento do 

projecto. Formadora no Curso de Agentes Locais, no módulo de 

Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais e de Perspectivação do 
Futuro e Metodologia de Projecto. 

 
1998 – 1999 

Projecto “Viva a Vida”, Quadro Prevenir do Projecto Vida, , colaboração na 

implementação e desenvolvimento do projecto. Organização e realização de 
itinerários Culturais e dinamização de ateliers lúdico-pedagógicos. 

 
1997 - 1998 

Projecto “Construir Elos”, I.O. Integrar Medida 1, colaboração na 



implementação e desenvolvimento do projecto. Trabalho com os jovens, suas 

famílias e as escolas numa perspectiva de prevenção do abandono escolar 
precoce. Organização de sessões de informação/sensibilização à comunidade 

em geral. 

Seminários 
 

 Colóquio Metodologias de Planeamento de Projectos de 

Intervenção, organizado pelo Núcleo de Formação do Instituto 
Português da Droga e da Toxicodependência, Lisboa. 19 Abril 2001 

 Conferência Internacional sobre Maus tratos e abusos sexuais a 
menores, promovido pelo Instituto Superior de Policia Judiciária e 

ciências Criminais, Lisboa. 1 e 2 de Março 2001 
 Coordenação de Políticas Activas dirigidas a Beneficiários do 

Rendimento Mínimo, promovido pelo CESIS, Centro Ismaili, 7 de 

Dezembro de 2000. 
 Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Conjugal, promovido pelo 

CESIS, Escola EB 2,3 Almeida Garrett, 15 e 16 de Junho 2000. 
 Pobreza e exclusão social: percursos e perspectivas da 

investigação em Portugal, promovido pelo CESIS, Centro Ismaili, 25 e 

26 de Novembro de 1999. 
 

Línguas 
 
 Conhecimentos de espanhol falado e escrito 

 Conhecimentos de Inglês falado e escrito. 
 Conhecimentos de Francês falado e escrito. 

Informática Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador 

 


