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Licenciada em Psicologia, área da Psicopedagogia, pelo ISPA - Instituto Superior 

de Psicologia Aplicada (1979), com o Curso de Pós-graduação em Ciências do 

Sistema de Nervoso (Hospital de Júlio de Matos 1984/86).  

Actividade profissional 

 Na Direcção Geral de Higiene e Segurança no Trabalho (1979-1985) 

o Montou o Laboratório de Psicologia; concebeu o “Estudo dos Postos de 

Trabalho da Indústria das Bebidas”, para avaliação das condições de 

trabalho e riscos profissionais, bem como o “Estudo sobre "Análise 

Psicológica das Condições de Trabalho dos Portageiros das Auto-estradas" 

(1979-1985). 

 No Instituto do Emprego e Formação Profissional desempenhou várias 

funções, destacando-se (1985-2008) 

o Psicopedagoga da equipa de formação do projecto de reactivação do 

Centro de Reabilitação Profissional de Alcoitão;  

o Técnica do Departamento de Formação Profissional para o sector 

Terciário tendo concebido, em co-autoria, o texto de apoio para cursos de 

Agentes de desenvolvimento “Abordagem à Comunidade – As Técnicas 

de recolha da Informação”; o estudo Elaboração de Monografias 

Profissionais do Esteticista / Cosmetologista, Cabeleireiro e 

Manicura/Pedicura (1987-1990);  

o Técnica da Direcção de Serviços de Formação de Formadores, como 
responsável pela gestão das colecções “APRENDER”, “Formar 

Pedagogicamente” e “Gestão Criativa” tendo sido ainda coordenadora 
da Revista FORMAR (1991-2004); 

o No Centro Nacional de Formação de Formadores/Centro Nacional para 

a Qualificação dos Formadores, foi responsável pela edição dos 
Referenciais de Formação Pedagógica Contínua de Formadores (2005-

2008). 
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 Outras funções no âmbito do IEFP 

o Representante no grupo de trabalho Emprego/Formação sobre a 

definição de perfis de formação, sendo a coordenadora da área dos 
Serviços Administrativos (1988-1990); 

o Representante do Departamento de Formação do Sector Terciário, na 
Equipa de Trabalho para a Elaboração do Normativo para o processo 

de Certificação Profissional (1991); 

o Representante do IEFP no Conselho Técnico Pedagógico da Comissão - 

Jovens Técnicos para a Indústria - LNETI (1991-1993); 

o Membro da Equipa de Análise e Revisão Técnica da versão portuguesa 
dos Módulos de Formação do Centro da OIT, Turim (1992); 

o Coordenadora por parte da Direcção Serviços de Formação de 
Formadores, da acção de Formação de Formadores “Projecto de 

Desenvolvimento Pessoal de Mulheres”, organizada pela Direcção de 
Serviços de Formação Interna (1994); 

o Elemento do grupo de trabalho CTE - Educação e Formação, por parte 
da Direcção de Serviços de Formação de Formadores, para a 

elaboração do Perfil Profissional do Formador e definição de normas 
específicas de Certificação (1995). 

o Formadora de formadores em cursos de formação pedagógica inicial de 

formadores;  

o Formadora da área comportamental em inúmeras acções de formação. 

 

 No âmbito da PERFIL 

o É co-fundadora da empresa PERFIL- Psicologia e Trabalho (1986); 

o De 2008 até à presente data é Subdirectora Geral da PERFIL, onde tem 

acumulado funções de gestão de equipas, elaboração de propostas de 

prestação de serviços de consultoria, de formação e de recrutamento e 

selecção. 

o Integrou a equipa de conceptores dos recursos didácticos do pacote 

formativo do projecto Turismo Inclusivo tendo sido responsável pelo 

desenvolvimento do Módulo 4 - Turismo Inclusivo nas Actividades 

Turísticas. 

 

 

 


