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NOTA BIOGRÁFICA 
 
Nasceu em Lisboa a 1 de junho de 1959. Formou-se em Educação de Infância, curso que concluiu 
em 1980 na Escola Superior de Educação João de Deus, tendo desenvolvido a atividade 
profissional como Educadora de infância entre 1980 e 2005. 
 
Reside no concelho de Aljezur desde 1988, é casada e tem dois filhos. 
 
Licenciou-se em Sociologia pelo ISCTE, onde frequentou posteriormente a 1.ª edição do 
Mestrado em Educação e Sociedade, tendo obtido a especialização em Educação Comunitária. 
Frequentou também o curso de Pós Graduação em “Gestão e Organização de Organismos 
Sociais” da Universidade do Algarve, em Portimão. 
 
Foi sócia fundadora da IPSS «Casa da Criança do Rogil», criada em 1996, tendo integrado os seus 
órgãos sociais até dezembro de 2005, como Presidente da Direção. Foi também a Diretora 
Técnica da instituição desde a sua criação até à mesma data. Ainda nessas funções, foi 
apresentada candidatura à Medida 2 do Programa PROGRIDE, para o desenvolvimento de um 
projeto de intervenção comunitária - Projeto ORIENTE, aprovada em 2006 e pelo período de 4 
anos. 
 
Foi cabeça de lista do Partido Socialista à Assembleia Municipal de Aljezur, em 1997 e membro 
daquele órgão autárquico durante 4 anos. 
Em 2005 aceitou o convite para integrar a lista de candidatos à Câmara Municipal de Aljezur, 
tendo sido eleita nas eleições autárquicas de outubro. Desde então tem integrado as listas do 
PS nas sucessivas eleições locais e desempenhado o cargo de Vereadora em regime de 
permanência, desde janeiro de 2006. 
Exerceu ainda os cargos de Presidente da CPCJ de Aljezur (2008-2016), Secretária da Assembleia 
Intermunicipal da Associação de Municípios “Terras do Infante” (2009-2013), Presidente da 
Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios “Terras do Infante” (2013 – 2017) e é 
atualmente Vice-Presidente da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios “Terras 
do Infante”. 
Desde 23/03/2018, é também Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aljezur. 
 
 
 
 
 
 


