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Data de Nascimento: 1986-06-09 | Nacionalidade: Portuguesa Morada: Lisboa 
 

O trabalho em agência consolidou a apetência e gosto por trabalhar a comunicação institucional de marcas e a gestão de clientes.  

Elaborei relatórios, organizei eventos, geri equipas e briefei diferentes públicos: fornecedores, criativos, hospedeiras, comerciais.  

Atualmente, alio a essas funções a gestão de projetos  de diversos  clientes do setor , na área  da  comunicação  em  Saúde.  

Faço assessoria de imprensa, consultoria de comunicação, gestão de redes sociais, organização de eventos, entre muitas outras 

tarfeas e funções. 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EM SAÚDE 

Project Manager, Comunicação e Marketing                                                                      2015-ao momento 
Principais responsabilidades: 

§ Gestão de Clientes (Sociedades Médicas e Indústria Farmacêutica) 

§ Assessoria Mediática (comunicados de imprensa, gestão de contactos, identificação de oportunidades e negociação de 

espaços media) 
§ Marketing digital: gestão de comunicação interna e externa (sites, redes sociais, clipping, monitorização media) 
§ Apoio à atividade new business e apresentações comerciais a empresas 
§ Organização de eventos  
 

 

GRUPO OPAL – PONTO DE VENDA  

Project Manager, Comunicação e Marketing                                                                  2011-2014 
Principais responsabilidades: 

§ Gestão de Clientes (produtos de luxo, bens de grande consumo e outros) 

§ Elaboração de orçamentos e implementação de campanhas em pontos de venda 

§ Benchmarking 

§ Gestão e análise de estudos de mercado e relatórios  

§ Apresentações comerciais em várias empresas 

§ Recrutamento e briefing de equipas 
 

 
FORMAÇÃO ACADÉMICA 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA, FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS                                   2005 – 2008 
Licenciatura em Comunicação Social, especialização Social               
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS, SÃO PAULO, BRASIL                                                                2007 
Realização de um semestre de intercâmbio em Jornalismo 

§ Realização de Curso de Locução de Rádio 
 

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS                                                                      2008-2011 
Pós-Graduação em Ciência da Comunicação e Marketing 

§ Participação em duas conferências, como oradora, no âmbito da pós-graduação 



 

 

 

                 
APTIDÕES E COMPETÊNCIAS PESSOAIS - DOMÍNIO de LÍNGUAS e INFORMÁTICA 
 

Inglês: Utilizador avançado na conversação, escrita e compreensão (C2).  
Italiano, Espanhol: Utilizador intermédio na conversação (B1), compreensão (B1) e escrita (B1).  
Informática: Formação Avançada em Excel. Bons conhecimentos, na óptica do utilizador em Word, Powerpoint, SPSS, ADLOG 
 
 

 


