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Habilitações Académicas:
Mestrado em Direito Internacional Público pela Universidade de Direito, de Economia e de
Ciências Sociais de Paris (Paris II), pós-graduação em Direito Comunitário no Colégio da Europa,
Bruges (Bélgica) e Curso de Gestão para Executivos, Universidade Católica Portuguesa. Licenciada
em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, Universidade Clássica de Lisboa.

Percurso Profissional:
De 2017 a 2020, administradora executiva da AICEP Portugal Global — Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., com a responsabilidade dos seguintes pelouros:
áreas de suporte: Direções Financeira e Jurídica; Relação com as Empresas, Direções Comercial,
Angariação, Incentivos, Custos de Contexto e Projetos PIN.
De 2008 a 2017 dirigiu a Direção de Custos de Contexto e Projetos PIN na Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., com responsabilidades no acompanhamento de
projetos de investimento e redução de custos de contexto associados, exercendo também as funções
de secretária técnica da Comissão Permanente de Apoio ao Investidor;
De 2006 a 2007 chefiou o gabinete do presidente do conselho da administração da AICEP;
De 2005 a 2007 chefiou a Unidade de Gestão de Delegações no ICEP, com a responsabilidade
de gestão da respetiva rede externa;
De 2002 a 2005 foi vogal do conselho diretivo do Instituto de Segurança Social (ISS), com o
pelouro dos recursos humanos;
1998 e 2002, vogal do conselho diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
(IGFSS), com a responsabilidade pelos pelouros de recursos humanos, administração, auditoria e
património imobiliário.

Exerceu anteriormente, de 1989 e 1998, os cargos de diretora jurídica do ICEP — Investimentos,
Comércio e Turismo de Portugal, diretora adjunta de Investimento Estrangeiro e funções de
coordenação da área jurídica de investimento estrangeiro.
Nessa qualidade participou na negociação de contratos de investimento bem como de acordos
intergovernamentais (bilaterais e multilaterais) de investimento, e acompanhou o Comité de Empresas
Multinacionais e Investimento da OCDE, tendo apresentado comunicações sobre investimento em
seminários internacionais promovidos pela OCDE e UNCTAD.

