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CURRÍCULO 

Formação:  

1. Curso Ciências Socioeconómicas (Média Final: 17 valores) 
2. Licenciatura: Ciência Política (ISCTE) (Média Final: 17 valores) 
3. Mestrado: Economia e Políticas Públicas (ISCTE) (Média Atual: 16 

valores) 

Experiência Profissional  

a. Staff na Conferência IASIA – Alumni Iscte (julho de 2019) 
b. Trainee na Caixa Geral de Aposentações – Programa Geração 

Caixa (setembro de 2020 a março de 2021)  
c. Assistente de Investigação – Dinâmia’cet Iscte (final de março a 

setembro de 2021)  
d. Assistente de Investigação – Dinâmia’cet Iscte (dezembro de 2021 

ao momento) (conclusão esperada do contrato – final de 
novembro 2022)  

Descrição da Experiência Profissional  

Staff na Conferência IASIA – Alumni Iscte (julho de 2019) 

Enquanto parte do staff da conferência IASIA - 2019 tive oportunidade 
de não só ajudar e atender os participantes e convidados, bem como 
aprofundar as minhas competências linguísticas com parte dos 
participantes. 

Ao longo desta semana, fomos convidados a administrar espaços, 
pessoas e a própria administração do evento, mostrando a nossa 
dinâmica, capacidade de trabalho em grupo e responsabilidade 
individual no cuidado dos mais diversos equipamentos. 
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A participação neste evento deu-me a noção do quão importante é 
saber trabalhar em grupo e ser proativo na resolução de problemas e 
conflitos. A parte que mais gostei foi mesmo o contacto com pessoas 
das mais diversas regiões do mundo, onde tive a oportunidade não só 
de os dirigir pelos espaços, mas também de falar sobre a nossa 
faculdade, o curso que frequentava e até mesmo a nossa cidade – 
Lisboa. 

 

Trainee na Caixa Geral de Aposentações – Programa Geração Caixa 
(setembro de 2020 a março de 2021)  

No âmbito do programa geração caixa, estagiei na caixa geral de 
aposentações, no departamento de atendimento escrito (DAC), numa 
lógica de atendimento ao utente. 

Fora da minha zona de conforto, fui desafiada a estar mais atenta à área 
das aposentações, com especial enfoque para o enquadramento legal 
desta política. 

Neste sentido, tenho como principais funções responder a cartas e 
emails dos utentes (trabalhadores da administração pública), com 
especial ligação às áreas: aposentação, abono e contagem de tempo 
(desde questões mais gerais a temas mais específicos - como os 
regimes especiais). 

Pelo claro envolvimento do estado neste setor, esta é uma área que sai 
e se destaca do ambiente corporativo da caixa geral de depósitos, em 
especial pela sua clara articulação com outros organismos públicos e 
com assuas regras, como a segurança social. 

Esta por ser uma fase da vida onde se procura rapidez, precisão e 
confiança nas respostas dadas fez-me desenvolver novas competências 
que surgem como uma mais-valia para o meu futuro académico. 

 

 

 

 

 

 



Assistente de Investigação – Dinâmia’cet Iscte (final de março a 
setembro de 2021)  

No âmbito da proposta de estudo sobre o Mercado da Contratação 
Pública de Inovação em Portugal, elaborado para a ANI (Agência 
Nacional de Inovação, S. A.), fui convidada, pelo Prof.º Ricardo Paes 
Mamede, a participar enquanto assistente de investigação neste 
projeto. 

Este foi um estudo pioneiro sobre o potencial de mercado da 
contratação pública de inovação em Portugal. Apesar de amplamente 
reconhecida a relevância das CPI de inovação como um instrumento 
da política de inovação, não existem estatísticas oficiais sobre o valor 
das CPI, o que é acompanhado pela quase ausência de estudos que 
abordem os determinantes do valor das CPI. 

Para atingir os níveis calculados de contratação pública serão 
necessárias mudanças profundas nas atitudes dos atores públicos e nas 
práticas de contratação. O estudo apresenta 10 recomendações de 
políticas visando esse objetivo: promover uma mudança estrutural na 
abordagem às CPI, assegurar o compromisso político ao mais alto nível, 
adotar uma perspetiva estratégica integrada na definição de políticas 
para CPI, melhorar a transparência e a informação, incentivar o 
mercado de inovação através da abertura à concorrência, criar 
incentivos para a CPI, desenvolver parcerias para as CPI envolvendo 
diversos tipos de atores em processos interativos, reforçar a dimensão 
estratégica das CPI ao nível organizacional na AP, simplificar e clarificar 
os procedimentos de CPI e a sua orçamentação, e capacitar e difundir 
boas práticas na AP.  

Em suma, uma perspetiva de curto prazo Portugal tem que 
implementar mudanças estruturais para aumentar o nível da procura 
e oferta de inovação e acompanhar os países com níveis de 
desenvolvimento relativamente próximos e mudanças ainda mais 
profundas para acompanhar os países da UE substancialmente mais 
ricos. Neste processo, criará inovação e aumentará os níveis de riqueza, 
desenvolvimento e competitividade das empresas e sociedade. 

 

 

 



Tive como principais funções tarefas relacionadas com a metodologia 
da investigação, nomeadamente: 

a. Meta-análise – revisão sistemática da literatura (evolução da 
produção científica, o conceito de CPI e a sua operacionalização 
nos estudos analisados, análise e proposta de operacionalização 
dos fatores que determinam as Compras Públicas de Inovação); 

b. Benchmarking internacional das compras públicas de inovação 
(diagnóstico atual e distribuição por setores, comparação 
internacional por nível de desenvolvimento dos países, fatores 
que condicionam o desempenho em CPI nos países de 
referência); 

c. Estimativa do valor potencial do mercado das compras públicas 
de inovação em Portugal; 

d. Análise dos projetos financiados pela UE. 

Para além disto, tomei parte significante no processo de construção e 
edição de todo o relatório final. 

 

Assistente de Investigação – Dinâmia’cet Iscte (dezembro de 2021 ao 
momento) (conclusão esperada do contrato – final de novembro 2022)  

Com o fim do projeto de investigação anterior, procurei novas 
oportunidades a nível laboral num conjunto de instituições, 
nomeadamente, e mais uma vez, junto do Dinâmia’cet Iscte. Deste 
processo, integrei a equipa de o Projeto de Investigação “Envelhecer 
em Cascais – Estudo, estratégia e plano sobre envelhecimento: velhice 
e políticas sociais no concelho de Cascais”. Este projeto decorre em 
estreita colaboração com a Câmara Municipal de Cascais, entidade 
financiadora do mesmo.  

Dado o principal objetivo de estudo ser conhecer melhor a realidade 
local e definir uma estratégia e plano de atuação a médio e longo prazo, 
que permitam responder aos interesses, expetativas e necessidades 
dos munícipes, encontro-me a desenvolver um conjunto alargado de 
tarefas:  

1. Revisão da Literatura existente nos domínios: envelhecimento 
ativo; políticas nacionais para o envelhecimento, velhice, solidão 
e isolamento; age-friendly cities (o enquadramento da OMS e as 
críticas a este framework); análise de documentos internacionais 
relacionados com esta área;  



2. Análise Quantitativa: elaboração, recolha e análise de dados 
relativos a inquéritos aplicados em workshops; análise de dados 
recolhidos através da aplicação de uma sondagem no Município 
de Cascais; recolha e análise de dados secundários (de outras 
bases de dados relevantes – INE, Diagnostico de Cascais, entre 
outras);  

3. Análise Qualitativa: planeamento e analise de dados qualitativos 
retirados do conjunto de 3 workshops realizados entre fevereiro a 
julho, onde, em cada um deles, estiveram presentes seis grupos 
(cidadãos, respostas sociais e organizações, representantes CMC, 
pessoas mais velhas, locais de trabalho, cuidadoras). Foi realizada 
uma análise de discurso, através do programa MaxQDA.  
Realização e análise de entrevistas a um conjunto de atores 
institucionais locais, entre eles, os vereadores da CMC.  

4. Preparação de materiais de divulgação: envio de documentos 
síntese (retribuições) das principais conclusões retiradas dos 
workshops; documentos institucionais; relatórios.  

 

Competências Profissionais 

1. Domínio Excel e outras ferramentas Office  
2. Domínio de ferramentas de análise de dados quantitativas, como 

o SPSS 
3. Competências avançadas em análise de dados quantitativos e 

qualitativos  
4. Competências analíticas  
5. Resolução de problemas  
6. Proatividade e autonomia  
7. Compreensão de metodologias de investigação: realização de 

entrevistas, focus groups, workshops. 

Competências de Trabalho  

a. Boa capacidade de organização, de método e de atenção ao 
pormenor 

b. Capacidades de comunicação e interação com os outros (uma 
mais-valia para o contexto profissional de recolha de dados)  

c. Apesar da pouca experiência profissional, até ao momento, no 
contexto académico tive de dinamizar bastantes trabalhos em 
grupo, onde, em alguns deles, tive de liderar o processo de 
investigação.  



No âmbito da Licenciatura em Ciência Política, desenvolvi 
conhecimentos em análise de dados em ciências sociais, com uso e 
interpretação de bases de dados conhecidas como o European Social 
Survey, o Eurobarometer, o Party Manifesto, ou o Banco Mundial, INE, 
entre outros.  

Dos trabalhos realizados, destaco aqueles que se apresentaram mais 
desafiantes e que envolveram tratamento de dados qualitativos e 
quantitativos:  

“PARTICIPAÇÃO POLÍTICA JOVEM - UM ESTUDO SOBRE OS 

ESTUDANTES DO 1.º ANO DE LICENCIATURA DO ISCTE-IUL” (1.º ano, 2.º 

semestre) (prof.ª Teresa Patrício)  

Realização de um estudo com o objetivo de perceber se a participação 
política dos estudantes do 1.º do ISCTE ia de encontro às apreciações 
feitas sobre o nível de participação da juventude portuguesa. Neste 
sentido, foram realizados 120 questionários, distribuídos de forma 
aleatória, aos alunos do 1.º da licenciatura inscritos no ano de 2018, em 
regime diurno. Procedeu-se depois à construção da base de dados e à 
análise descritiva dos principais indicadores identificados. 

"POPULISMOS NA EUROPA DO SUL - UMA PERSPETIVA COMPARADA 

(ESPANHA, FRANÇA E ITÁLIA)" (2.º ano, 2.º semestre) (Prof.º José 

santana Pereira e Prof.ª Filipa Raimundo) 

Na tentativa de perceber quais os fatores que influenciavam o voto em 
partidos populistas em cada um dos países, foi realizado um estudo, 
tendo por base dados do European Social Survey, round 8 (2016). Neste 
sentido, foram realizadas quatro regressões lineares múltiplas (para o 
caso do Podemos, Frente Nacional, Movimento 5 Estrelas e Liga Norte). 
Analisou-se cada caso individualmente para identificar quais os fatores 
estatisticamente significativos em cada um deles e, numa fase 
posterior, proceder a comparações por forma a encontrar pontos 
explicativos comuns e distintos. 

"CONTORNOS DO EUROCETICISMO - O IMPACTO DA CRISE 

ECONÓMICA E MIGRATÓRIA PARA O AUMENTO DOEUROCETICISMO" 

(3.º ano) (Prof.ª Ana Maria Belchior e Prof.ª Ana Espírito Santo)  

Partindo da preocupação com o aumento do fenómeno do 
euroceticismo na europa, procedeu-se à realização deste projeto com o 
objetivo de analisar ao nível macro e micro o impacto da crise 
económica e da crise migratória para este fenómeno, em três casos de 



estudo com diferentes níveis de exposição a cada momento de crise: 
Alemanha, França e Irlanda. Para tal, desenvolveu-se uma análise 
interpolada entre 2008 e 2018. Numa primeira etapa, realizou-se uma 
análise bivariada (através da análise do coeficiente de Pearson) e, 
posteriormente, à realização de 18 modelos de regressão linear. Por fim, 
foram interpretados os resultados em complementaridade com uma 
análise descritiva dos indicadores macro. 

 

Competências Linguísticas  

Língua 
Compreensão 

Oral 
Compreensão 

Escrita 
Interação 

Oral 
Interação 

Escrita 
Leitura 

Inglês  C1 C1 B2 B1 B2 

Francês A2 A2 A1 A1 A2 

Espanhol A2 A2 A2 A1 B1 
 

 

Prémios 

a. Bolsa de Estudo Associação Duarte Tarré (entre anos letivos 
2018/2019 a 2019/2020) pelo bom desempenho académico.  No 
ano 2018 passei a fazer parte do projeto Associação Duarte Tarré, 
tendo sido beneficiado com duas bolsas de estudo pelo meu 
desempenho académico. Junto desta Associação, com tão nobre 
causa, para além de ter desenvolvido a minha rede de contactos, 
ganhei novas relações pessoas, através da atribuição de uma 
madrinha (no meu caso, a Dra. Filomena Macedo), e contactei 
com outros colegas, de outras instituições de ensino, que 
compartilharam comigo as suas experiências e vivências no 
âmbito académico.  
Este, para além de um espaço de ajuda, foi para mim um espaço 
de partilha e crescimento que me ajudou a olhar com mais 
clareza para aquilo que quero ser no futuro.  
 

 

  



RESUMO CURRICULAR – LICENCIATURA  

DISCIPLINAS NOTA FINAL 

Análise de Dados em Ciências Sociais – Descritiva 18 valores 
Análise de Dados em Ciências Sociais – Inferencial 18 valores 
Escrita de Textos Técnicos e Científicos 16 valores 
História Política Contemporânea 16 valores 
Instituições Políticas 18 valores 
Introdução à Ciência Política 17 valores 
Introdução à Economia 18 valores 
Introdução ao Inglês para Negócios 18 valores 
Métodos e Técnicas de Investigação: Extensivos 16 valores 
Pesquisa Bibliográfica e Análise de Informação 15 valores 
Teoria Política: Clássicos e Modernos 15 valores 
Teoria Política: Contemporâneos 16 valores 
Análise de Dados em Ciências Sociais – 
Multivariada I 

17 valores 

Análise de Dados em Ciências Sociais – 
Multivariada II 

18 valores 

Direito Constitucional e Administrativo 15 valores 
História Política Contemporânea de Portugal 17 valores 
Instituições e Políticas Europeias 17 valores 
Laboratório de Política Comparada 17 valores 
Métodos e Técnicas de Investigação: Intensivos  17 valores 
Partidos Políticos e Grupos de Pressão 17 valores 
Sistemas e Comportamentos Eleitorais 16 valores 
Sistemas Políticos Comparados 17 valores 
As Revoluções Liberais em Portugal 17 valores 
Cidadania e Cultura Política 18 valores 
Economia Política e Globalização 17 valores 
Esfera Política e Opinião Pública 17 valores 
Estado e Políticas Públicas 16 valores 
Laboratório de Elaboração de Projetos em Ciência 
Política 

16 valores  

Laboratório de Elaboração de Projetos em Ciência 
Política 

17 valores 

Movimentos Sociais e Ação Coletiva 17 valores 
Política e Relações Internacionais 16 valores 
Portugal da Regeneração à I República  17 valores  

 

 

 



RESUMO CURRICULAR – MESTRADO  

DISCIPLINAS NOTA FINAL 

Economia, Desenvolvimento e Território  16 valores 
Economia e Políticas Europeias 17 valores 
Estado, Economia e Políticas Públicas 18 valores 
Política Industrial e Competitividade 17 valores 
Debates em Economia e Políticas Públicas 16 valores 
Pesquisa em Economia e Políticas Públicas 16 valores 
Economia do Conhecimento e Política de Inovação 17 valores 
Políticas Macroeconómicas 14 valores 
Política Regional e das Cidades 14 valores 
Teoria e História das Políticas Públicas 17 valores 
Opinião Pública e Sondagens 18 valores 
Dissertação em Economia e Políticas Públicas Em curso  

 

DESCRIÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ECONOMIA E 
POLÍTICAS PÚBLICAS  

RISCOS NA GESTÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES DO ENSINO 

SUPERIOR, EM PORTUGAL – RISCOS DE ÉTICA E DEMOCRATICIDADE, 

TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE & MÁ GESTÃO FINANCEIRA 

Nos últimos anos, a comunicação social tem exposto, pontualmente, 
episódios de má gestão nas associações de estudantes (AEs) do ensino 
superior, com implicações financeiras, organizacionais e de reputação, 
para as respetivas instituições de ensino superior (IES). No entanto, não 
se trata de uma especificidade portuguesa, tendo situações 
semelhantes sido detetadas noutros contextos universitários. 

Não obstante a gravidade das irregularidades e ilegalidades detetadas, 
a questão não tem sido alvo da devida importância da parte das 
autoridades e das instâncias de governo no ensino superior, podendo 
isto dever-se a muitos fatores: seja pelo facto de se tratar de associações 
geridas por estudantes para estudantes, ou por uma certa relativização 
que é feita por parte das IES relativamente ao trabalho e à gestão das 
atividades destas associações. 

As associações de estudantes (AEs) são parte da estrutura de 
governança do ensino superior, fazendo de interlocutores diretos dos 
estudantes, devendo procurar promover uma cultura democrática. 
Para além disto, estão dotadas de importância política clara, 
nomeadamente, através da sua capacidade de influência nas políticas 
do ensino superior.  



O principal objetivo desta dissertação será investigar a problemática da 
gestão das associações de estudantes do Ensino Superior, procurando 
identificar possíveis respostas para as seguintes questões de 
investigação: Qual a perceção da comunidade académica 
relativamente aos riscos associados à gestão das AEs? e Quais as 
medidas de controlo que podem assegurar maiores padrões de 
ética e transparência na gestão destes recursos? 

Foram identificados um conjunto de potenciais riscos: de integridade e 
transparência, ética e democraticidade e má gestão. Quanto aos 
últimos, estes relacionam-se, em grande medida, com a gestão 
monetária de dinheiros públicos (isto é, transferências orçamentais 
pela própria universidade e pelo Estado, através do IPDJ), ou de fontes 
privadas (recolhidos por mecanismos de angariação de fundos). 

O estudo que se procura aqui fazer é importante por duas razões: por 
um lado, procura estudar o papel das associações de estudantes na 
estrutura de governança das instituições do ensino superior e, portanto, 
demonstra-se importante não apenas para a comunidade académica e 
para a política do ensino superior, mas também para as leis e políticas 
relativas ao associativismo jovem; por outro lado, diz respeito a riscos de 
integridade e transparência associados à gestão destas associações e à 
discussão de medidas para os mitigar.  

Assim, não só é relevante para a reputação das instituições 
universitárias, mas também para a definição de padrões de 
comportamento mais ético dos alunos (que, em última análise, terão 
impacto na sua vida cívica e profissional futura). 

Metodologia de Recolha de Dados 

Qual a perceção da comunidade 
académica relativamente aos 
riscos associados à gestão das 

AEs? 

• Perceção dos Estudantes – 
Questionário aplicado via online 

• Perceção Dirigentes 
Associativos – Entrevistas 

Quais as medidas de controlo que 
podem assegurar maiores 

padrões de ética e transparência 
na gestão destes recursos? 

• Entrevistas a Dirigentes 
Associativos e a outros 
stakeholders relevantes  
(como o Tribunal de Contas, o 
Conselho Prevenção de 
Corrupção e o IPDJ) 

 


