
 

 

 

  

  

Nota biográfica 

 

Cristina Maria Cabanelas Gama Garcia, nascida em Lisboa. 

Neste momento, a desenvolver a tese de doutoramento, sobre o tema 

“Coordenadas de uma realidade- refugiados climáticos- Acertar no 

caminho, no âmbito do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e 

Politicas de Desenvolvimento Sustentável, no Instituto de Ciências 

Sociais.  

Em 2018, obteve a Pós- graduação em Direito da Contratação Pública, 

Direito Internacional e Europeu, Direito nacional e Concorrência, do 

Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, do Instituto Europeu e da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

É Mestre em Direito, na área de ciências jurídico – políticas, pela 

Universidade Católica Portuguesa, com o tema da tese de mestrado, sobre 

o “Procedimento de ajuste directo nas empreitadas de obras públicas”, 

desde o ano de 2005.  

Licenciada em Direito em 1988, pela Universidade Lusíada. 

 

 Experiência Profissional  

 

Actualmente exerce funções de assessoria jurídica no Alto Comissariado 

para as Migrações, IP..  

No período entre julho 2011 e maio 2019, exerceu funções de assessoria 

jurídica, nos gabinetes de apoio a Vereadores, com pelouros, no executivo 

municipal de Lisboa, correspondendo a sucessivos mandatos, nas áreas da 

Higiene Urbana, Frota Municipal, Economia, Empreendorismo e 

Inovação, Estruturas de Proximidade, Mercados, Ambiente Urbano, 

Recursos Humanos e Finanças. Destaca-se a experiência em Contratação 

Pública e Contratos Interadministrativos, que assume uma especialidade 

em Direito Administrativo. 

Entre 2009 e 2011, foi assessora jurídica do Secretário de Estado da 

Protecção Civil, no XVIII Governo Constitucional de Portugal. 

No período de 1998 a 2009, exerceu funções de assessoria jurídica nos 

gabinetes de apoio a Vereadores, com pelouros e sem pelouros, no 

executivo municipal de Lisboa, durante os sucessivos mandatos, 

adquirindo experiência em áreas específicas, entre outras, PER- programa 

de Especial de realojamento, Observatório de Segurança, Contratação 

Pública, Património, Auditoria Interna, Habitação e Acção Social. 

Em 1990, iniciou a sua carreira, como jurista, no Gabinete Local do Bairro 

Alto e Bica, da Câmara Municipal de Lisboa, integrando o mapa de 

pessoal do município de Lisboa, como técnica superior. Até 1997, exerceu 

funções de jurista, nesse gabinete.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal

