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Sumário	
	
• Doutoranda	em	antropologia	no	ICS	(Instituto	de	Ciências	sociais)	da	Universidade	de	Lisboa	
• Psicóloga	da	educação	e	desenvolvimento	com	foco	na	psicologia	intercultural	e	migrações.	
• 5	anos	de	experiência	na	área	psico-social:	HIV/SIDA;	proteção	da	infância;	violência	de	género;	

requerentes	de	asilo;	migração;	prisões.	
• 7	anos	de	experiência	de	voluntariado	a	nível	internacional,	na	África	Subsariana	e	América	do	

Sul.	
• Língua	materna:	Italiano.	Excelente	conhecimento	de	Inglês	e	Português.	Bons	conhecimentos	

de	espanhol.	
	

	
	
EXPERIÊNCIA	PROFISSIONAL	
	

01/06/15	
à	
31/10/2015	
	

GVC	-	Grupo	Voluntariado	Civil	
Júnior	project	manager	
	
Responsável	pelas	atividades	do	Mercado	da	Terra	de	Maputo	-	rede	de	
agricultores\	produtores	locais	de	produtos	orgânicos.	
Funções	incluem:	
Fortalecimento	 da	 associação,	 organização	 de	 feiras	 e	 workshops,	
visibilidade,	procura	de	novos	produtores,	pesquisa	de	mercado.	
	

Maputo,	
Moçambique	

01/06/15	->	
18/06/15	
	

WaterAid	
Consultora	
Pesquisa	qualitativa	e	quantitativa	 sobre	Gestão	de	Higiene	Menstrual	
(GHM)	em	escolas,	centros	de	saúde	e	comunidades	no	distrito	de	Boane.	
	

Boane,	
Moçambique	

03/15->	
10/15	
	
02/14	 -
>05/15	
	

Cáritas	 Roma	 -	 Comissão	 Arquidiocesana	 Justiça	 e	 Paz	 	 de	 Maputo	
(CAJP)																					
Project	Manager		
	
Voluntária	em	serviço	civil	
	
Reinserção	 social	 e	 laboral	 de	 ex-reclusos	 e	 mulheres	 em	 condição	
económica	precária,	através	de	um	centro	de	corte	e	costura.	
Funções	incluem:	
Gestão	de	atividades	como	um	curso	de	corte	e	costura,	organização	de	feiras	e		eventos,	workshops,	desenvolvimento	
de	canais	comerciais	entre		
Moçambique	e	Itália	para	a	venda	de	produtos,	orçamento	do	projeto	e	prestação	de		contas	através	de	planos	de	fluxo	
de	caixa	e	de	negócios.		
Mapeamento	de	organizações	que	lidam	com	a	reintegração	social	em	
quatro	 bairros	 periféricos	 de	 Maputo,	 em	 colaboração	 com	 a	 ONG	
ProgettoMondoMlal.	 Apoio	 psico-social	 aos	 reclusos	 da	 prisão	 de	
máxima	segurança	de	Machava	(BO).	
	

Maputo,		
Moçambique	



11/12--
>11/13	
	
10/10--
>10/11	
	

Centro	 Frantz	 Fanon	 -	 Serviço	 de	 apoio	 psicológico,	 psicoterapia	 e	
aconselhamento	para	migrantes,	refugiados	e	vítimas	de	tortura	e	de	
tráfico	
	
Estágio	pós-graduação	
	
Estágio	Universitário	de	300	horas	e	posterior	cooperação	voluntária		
	
Atividade	clinica:	
Formações	 para	 operadores	 públicos	 e	 privados	 sobre	 teoria	 etno-
psiquiátrica.	
Reuniões	de	supervisão	de	casos	com	assistentes	sociais	e	profissionais	
de	 saúde	 que	 trabalham	 em	 serviços	 e	 instituições	 com	 usuários	
estrangeiros,	especialmente	com	crianças	e	adolescentes.	
Entrevistas	clínicas	com	vítimas	de	violência	e	tortura,	mulheres	vítimas	
de	 tráfico	 humano	 e	 afetadas	 pelo	 HIV/SIDA	 e	 com	 adolescentes	
estrangeiros.	
	
Atividade	escolar:		
	
Laboratório	“	Identidade	e	integração”	da	duração	de	um	ano	com	duas	
turmas	do	ensino	médio	no	bairro	de	Falchera.	O	laboratório	explorou	as	
dinâmicas	do	bairro	multicultural	da	Falchera	através	de	um	percurso	de	
atividades	 diferentes	 (leituras,	 escritura,	 contos	 de	 historia	 de	 vida,	
projeção	de	filme	e	discussão).		
Os	 últimos	 três	 meses	 do	 projeto	 foram	 dedicados	 à	 criação	 de	 um	
documentário	sobre	Falchera,	escrito	e	filmado	pelos	participantes.		
Laboratório	“Uniamo	il	mondo”	da	duração	de	um	ano	com	duas	turmas	
da	primária	no	bairro	“Barriera	de	Milano”.	No	 laboratório,	através	de	
uma	 viajem	 de	 uma	 criança,	 exploraram-se	 as	 dinâmicas	 inerentes	 à	
migração	e	identidade.		
	

Turim,	Italia	

11/12	 ->	
04/13	

Il	Lido	di	Peo	e	pea	–	Asilo	nido	
Educadora	
	
Planeamento	do	dia	com	a	equipa	de	educadores	do	centro.	
Atividades	 estruturadas	 com	 as	 crianças	 de	 major	 idade	 do	 centro:	
pintura,	conto	de	histórias,	artes	plásticas,	brincadeira	a	aire	livre.	
Brincadeira	livre	com	as	crianças.	
	

Turim,	Italia	

10/11--
>03/12	

GVC-	gruppo	volontariato	civile	(NGO)	
	
Investigadora	
	
Supervisão	de	ativistas	que	trabalham	em	questões	ligadas	ao	HIV/SIDA	
da	associação	Tyane	(parceiro	local	do	GVC)	na	Namaacha.	
Grupos	 focais	 com	 adolescentes	 sobre	 a	 prevenção	 do	 HIV/SIDA,	
sexualidade	e	identidade,	em	particular	com	mulheres	e	adolescentes	da	
comunidade	de	Namaacha.	
Entrevistas	 com	 atores	 locais	 (curandeiros,	 líderes	 religiosos,	 pessoal	
médico,	ONGs).	

Namaacha	
Mozambique	



Através	desta	pesquisa	foi	elaborada	a	tese	de	mestrado	em	psicologia	
do	desenvolvimento	e	da	educação,	com	o	título:	"Histórias	de	Fronteira:	
Juventude	 e	 AIDS	 na	 cidade	 de	 Namaacha	 (Província	 de	 Maputo,	
Moçambique)."	
	

05/09-
>09/09	
	

COOPI-	Cooperazione	Internazionale	
	
Estágio		
	
Supervisão,	 planeamento	 e	 desenvolvimento	 de	
atividades	 para	 o	 projeto	 de	 apoio	 à	 distância	 (SAD)	
para	a	proteção	da	infância	nos	subúrbios	de	Lima.	
Levantamento	das	estruturas	apoiadas	pelo	projeto	SAD	nos	subúrbios	
de	Lima	avaliando	a	violação	dos	direitos	da	criança.	

Lima,	Peru	

02/08	 -
>02/09	
	

Naga-Har	 -	Centro	para	refugiados,	 requerentes	de	asilo	e	vítimas	de	
tortura																												
	
Estágio	
	
Primeira	recepção	dos	usuários	e	análise	de	necessidades	básicas,	como	
procura	de	casa	e	de	trabalho.	Recolha	de	histórias	de	vida	e	de	tortura	
para	os	pedidos	de	asilo	e	os	eventuais	recursos.	
	

Turim,	Italia	

07/07-
>09/07	
	

Malaika	children’s	home	
Voluntariado	
	
Assistência	física	e	psicológica	diária	para	crianças.	
	

Arusha,	
Tanzania	
	

06/05—
07/05	

Global	Infantil		
	
Voluntariado	
	
Cuidados	 primários	 aos	 órfãos	 no	 centro	 desde	 a	 primeira	 semana	de	
vida	até	aos	18	anos.	
	

Addis	Abeba,	
Etiópia	

	
FORMAÇÃO	ACADÉMICA		
	
	

10/15-	
Em	curso	

Instituto	de	Ciências	Sociais	(ICS)	-	Universidade	de	Lisboa		
	
PhD	Student	
	
Título	 do	 Projeto	 de	 investigação:	 O	 meu	 corpo	 é	 um	 perigo.	 HIV,	
estigma	e	intimidade	em	Mozambique		
Tutora:	Cristiana	Bastos	
	

Lisboa/Maputo	

	09/09->	
09/12	

Universidade	de	Torino								
	
	Mestrado	 em	 Psicologia	 do	 Desenvolvimento	 e	 da	 Educação	
(107/110)	

Turim,Italia	



	
	Tese:	 "Histórias	 de	 Fronteira:	 Juventude	 e	 AIDS	 na	 cidade	 de	
Namaacha	(província	de	Maputo,	Moçambique)"																																																																																																																										

	09/05->	
02/09	

Universidade	de	Milano	Bicocca	
	
Licenciatura	em	Ciências	e	Técnicas	Psicológicas	com	a	pontuação	de	
98/110	
	
Tese:	 "A	 tortura	 e	 proteção	 internacional:	 problemas	 da	 psicologia	
jurídica"	
	

Milão,	Itália	
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PROJETOS	DE	INVESTIGAÇÃO	
	
	

Membro	 da	 "Missão	 etnológica	 italiana	 na	 África	 subsaariana",	 coordenada	 pelo	 professor	 Roberto	
Beneduce	(Universidade	de	Turim,	Departamento	de	Antropologia),	como	 investigadora	de	referência	
para	Moçambique	desde	Março	2016.	
	
Membro	 do	 Grupo	 de	 Investigação	 "Identidades,	 Culturas,	 Vulnerabilidades",	 coordenado	 pela	
professora	Cristiana	Bastos	(ICS,	ULisboa)	desde	Fevereiro	2016.	
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