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Identificação
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Local e data de nascimento: Lisboa, 9 de julho de 1985

CONCRETIZAÇÕES PROFISSIONAIS



Assessora do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) – Desde 1 de abril
de 2015
Funções desempenhadas:
Assessoria
.

Apoio na preparação e acompanhamento das reuniões plenárias, elaboração de atas e
acompanhamento da tramitação das resoluções determinadas em plenário;

.

Apoio na preparação das reuniões anuais com os centros de Procriação Medicamente Assistida
(PMA) e com a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução;

.

Apoio na preparação das propostas orçamentais, Plano e Relatório de Atividades do CNPMA;

.

Funções específicas de acompanhamento e assessoria técnica especializada ao trabalho do
CNPMA, designadamente a elaboração de notas, informações e pareceres de apoio à discussão
e colaboração na redação final dos textos aprovados;

.

Assessoria prestada ao Presidente e membros do CNPMA, designadamente em atividades de
investigação, estudo e planeamento para preparação e fundamentação das resoluções que
resultem do debate em plenário;

.

Assessoria prestada ao Presidente e membros do CNPMA no âmbito das audiências requeridas
ao Conselho e por este solicitadas;

.

Apoio na preparação das atividades de inspeção aos centros de PMA: articulação com as
equipas de inspeção, preparação da documentação de apoio à inspeção e tramitação dos
relatórios de inspeção. Apoio na preparação das sessões de formação das equipas de
inspecção;

.

Instrução dos processos de autorização para a realização de ciclos de PMA com recurso a
diagnóstico genético pré-implantação e rastreio de aneuploidias pré-implantação;
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.

Registo da notificação de incidentes e reações adversas graves e apoio aos procedimentos de
resposta adequados e atempados face a situações de alerta rápido a nível nacional e europeu
(Rapid Alert for Tissues and Cells);

Representação
.

.

.
.

.



Representação do CNPMA na reunião do Grupo de Trabalho com representantes da Inspeção
- Geral das Atividades em Saúde para revisão do protocolo de colaboração celebrado entre as
duas entidades para efeitos de inspeção aos centros de PMA;
Representação do CNPMA em reuniões das Autoridades Competentes, congéneres de outros
países europeus, com periodicidade bianual, que regulam o regime jurídico da qualidade e
segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento,
distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana – 2016, 2017;
Representação do CNPMA no projeto VISTART da Comissão Europeia – 2016, 2017, 2018;
Representação do CNPMA no projeto “ARTHIQS - Joint Action on good practices on donation,
collection, testing, processing,storage and distribution of gametes for assisted reproductive
technologies and of haematopoietic stem cells for transplantation” – 2015, 2016, 2017;
Membro da comissão organizadora da reunião final do Projecto “ARTHIQS“, Lisboa, na
Assembleia da República – 2017.

Psicóloga Clínica
Consultório Privado – Desde 2013
Acompanhamento, avaliação psicológica, intervenção e elaboração de psicodiagnóstico em
crianças, adolescentes, adultos e seniores.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

.

Mestrado em Psicologia, Aconselhamento e Psicoterapias (2º ciclo de Bolonha) – 2011
Universidade Lusófona de Humanidades Tecnologias

.

Licenciatura em Psicologia (1º Ciclo de Bolonha) –2009
Universidade Lusófona de Humanidades Tecnologias

.

I Simpósio “Procriação Medicamente Assistida – Que futuro?”– 8 de junho de 2018
Associação Portuguesa de Fertilidade
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.

Curso “Protocolo e Imagem Institucional” - 25 de janeiro de 2018
Assembleia da República

.

Competent Authority Workshop - 25 e 26 de outubro de 2016, Praga, República Checa
Apresentação “Traceability and vigilance: The Portuguese national system: What to set? How to
do it? And Why?”

.

CA training course in ART – 14 e 15 de setembro de 2017, Sigtuna, Estocolmo

.

Curso Europeu de Primeiros Socorros – 8 e 9 de abril de 2013
Escola de Socorrismo Cruz Vermelha Portuguesa

.

Curso de Formação Profissional – Intervenção na Crise, Individual Crisis Intervention and Peer
Suport - de 24 a 26 de março de 2011
Instituto Superior de Psicologia Aplicada, certificado pelo International Critical Incident Stress
Foundation

.

Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores – 10 de outubro a 21 de dezembro de 2009
Instituto de Emprego e Formação Profissional promovido pelo Cefipsi
Nota final: Bom +

.

Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) – 2010

.

Curso de Psicologia da Gravidez e Parentalidade – 10 a 19 de fevereiro de 2009
Faculdade de Psicologia, Universidade Lusófona
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