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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
2018 -

Investigadora Pós-Doc
Projeto “exPERts – Organizando o conhecimento do planeamento: política de habitação e o papel
dos peritos no PER”
Bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (PTDC/ATP-EUR/4309/2014)
ICS-UL

2018

Professora Assistente Convidada
Antropologia e Desenvolvimento
TESP Intervenção Social e Comunitária
Polo de Torres Vedras do Instituto Politécnico de Leiria

2014 - 2015

Investigadora e técnica
Junta de Freguesia da Estrela

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
2009 - 2018

Doutoramento
“Nas margens e em trânsito: a saúde mental e as boas intenções uma IPSS nos
arredores de Lisboa”
ISCTE-IUL, Lisboa, Portugal

Aprovada por
unanimidade

Bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH / BD / 37673 / 2007)
A etnografia expõe o discurso de quatro utentes moradores na Urbanização Terraços
da Ponte, um bairro de realojamento social localizado na periferia de Lisboa.
Recorrendo a entrevistas semi-diretivas, histórias de vida e à análise de um estudo
de caso, exploraram-se as interseções destes indivíduos com estruturas estatais e
não estatais. O espaço e as condições em que estes indivíduos habitam, bem como
a história da antiga Quinta do Mocho, são centrais na análise de como as
subjetividades locais se formam e negoceiam. Verificou-se que a capacidade destes
sujeitos para afirmar a sua agência, apesar de inúmeros constrangimentos, não se
deixou comprometer totalmente pelas suas condições de vida.
Os casos analisados expõem os conceitos de violência estrutural e de sofrimento
social e mostram como estes se articulam através dos procedimentos de uma
associação atuando localmente. Estas dinâmicas revelam como a doença mental foi
construída neste contexto, que emanações surgiram e o tipo de ajuda empregue para
aliviar o sofrimento. Funcionando como um local para refletir sobre as consequências
do poder inerente a aparentes ações benéficas, a IPSS manifestou-se como palco
privilegiado de análise.
Esta pesquisa procurou promover uma abordagem crítica ao tema, mas também
contribuir para a produção de políticas de saúde adequadas à população imigrante
residente em Portugal.
Palavras-chave: imigração, saúde mental, bairro social, antropologia médica,
vulnerabilidade, sofrimento social, violência estrutural, boas intenções
2010 - 2011

Pós-Graduação em Antropologia da Saúde: Competência Cultural
em Âmbito Clínico

17 valores

ISCTE-IUL, Lisboa, Portugal
▪ Antropologia Médica
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▪ Migrações e Saúde
2007 - 2008

MPhil em Estudos Latinos Americanos

62% (16 valores)

Centre of Latin American Studies
University of Cambridge, UK
▪ Antropologia da América Latina
▪ Raça e Etnicidade na América Latina: Uma Perspetiva Histórica
▪ Tese de mestrado: “The impasse of abolition: anthropology and psychoanalysis in early twentieth
century brazilian social thought”
2001 - 2006

Licenciatura em Antropologia

16 valores

FCSH-UNL, Lisboa, Portugal
▪ Psicologia
▪ Métodos de Pesquisa em Antropologia
▪ Antropologia Urbana
▪ Migrações e Relações Interétnicas
▪ Antropologia da Saúde
▪ Tese de licenciatura: “É uma questão de prioridades: a construção de conhecimento autorizado
numa Instituição Particular de Solidariedade Social”
COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna

Português

Outras línguas

COMPREENDER

FALAR

ESCREVER

Compreensão oral

Leitura

Interação oral

Produção oral

Inglês

C2

C2

C2

C2

C2

Francês

B2

B2

B2

B2

A2

Competências de comunicação

Competências de organização
Outras competências

Fluência na língua inglesa.
Conhecimento básico da língua alemã.
Elevada capacidade de organização e de concentração.
Rápida adaptação a diferentes áreas profissionais.
Interesse e experiência na área da culinária.
Praticante de corrida.

Competências digitais

Informação adicional

AUTOAVALIAÇÃO

Processamento
de informação

Comunicação

Criação de
conteúdos

Segurança

Resolução de
problemas

Utilizador
independente

Utilizador avançado

Utilizador
independente

Utilizador
independente

Utilizador
independente

Na Junta de Freguesia da Estrela desenvolvi diferentes funções. Entre novembro de 2014 e janeiro de
2015 participei no projeto de investigação da responsabilidade da Unidade de Educação e Cultura,
fazendo um levantamento das necessidades e potencialidades das instituições educativas e culturais
da freguesia e posteriores propostas de colaboração entre as diferentes entidades. Do início desse ano
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até março apoiei todas as atividades e iniciativas desta unidade, nomeadamente eventos culturais e
educativos junto da comunidade infantil e adulta. A partir de março de 2015 a minha colaboração com
a Junta da Estrela foi redirecionada para a Unidade de Inovação e Estratégia, nomeadamente na
realização de candidaturas a financiamentos para diferentes áreas de intervenção. Desenvolvi ainda
trabalho de investigação que se materializou na elaboração de dois artigos científicos sobre novas
concetualizações da cidade, os quais foram submetidos nas conferências Open Living Labs (Istambul,
Turquia) e IEEE International Conference on Smart City (Chengdu, China). Participei ainda na
Conferência IADIS (Las Palmas, Gran Canaria) e no CIO Summit Awards (Lisboa, Portugal).
Em 2011 fui convidada a lecionar num curso de formação ministrado a profissionais de saúde no
serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Curry Cabral. Esta formação incidiu sobre a morte em
diferentes contextos socioculturais.
Carta de condução

B
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