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• Executive Master in Management with a Specialization in Leadership Development, Cátolica 

Lisbon Business & Economics, 2015. 

• Pós-graduação em Economia e Gestão de Empresas de Serviços de Águas, Faculdade de 

Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, 2008. 

• Mestrado em Probabilidade e Estatística pela Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa, em 2006. 

• Licenciatura em Estatística e Investigação Operacional, Matemática Aplicada, pela 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 1998. 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

• Outubro de 2016 até à data – Assessora do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA, I.P.), na área da Economia Circular, 

• Janeiro de 2009 a outubro de 2016 – Assumiu atividades de coordenação no âmbito da 

definição, implementação e acompanhamento das políticas e estratégias nacionais para a 

gestão de fluxos específicos de resíduos; no licenciamento e monitorização e avaliação das 

entidades gestoras e entidades de registo dos fluxos específicos de resíduos; na promoção 

e regulamentação do mercado de resíduos. Assegurou a representação da APA ao nível 

comunitário e internacional, em vários Comités no âmbito das matérias referidas. 

Coordenou o grupo Gestão de resíduos e reciclagem do projeto europeu ECOPOL (Public 

Partnership for Better Inovation Policies and Instruments in Support of Eco-Innovation), que 

tem por missão promover a implementação de melhores políticas e instrumentos de eco-

inovação. 

• Agosto de 2002 a janeiro de 2009 - Técnica Superior de Estatística e Investigação 

Operacional no Gabinete de Organização e Métodos dos Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento da Câmara Municipal de Loures, onde desenvolveu atividades de análise e 

avaliação das áreas de negócio e coordenou o projeto de mudança organizacional orientada 

a processos. Representou os serviços municipalizados na Comissão Especializada de 

Indicadores de Gestão da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água.  

• Junho de 1999 a julho de 2002 - Colaboradora no ex-Instituto dos Resíduos, onde 

desenvolveu atividades nas áreas do planeamento e gestão de informação e dos assuntos 

internacionais. 

• Setembro de 1997 a junho de 1998 - Estagiária no Departamento de Hidráulica do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde desenvolveu um conjunto de ferramentas, 



baseado em análise multivariada, de apoio à otimização de redes de monitorização e análise 

regional de fenómenos hidrológicos. 

 


