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FORMAÇÃO  
 

 

CURRICULUM VITAE 

Mestre em “Gestão e Estratégia Industrial” 
(ISEG), com dissertação de tese subordinada ao 
tema “O Problema da Sucessão das Empresas 
Familiares - O Caso da Indústria dos Moldes”, 
publicada pela SEG- Serviços de Economia e 
Gestão.

Licenciada em Economia pelo Instituto Superior 
de Economia, no ano de 1974, com a 
classificação de BOM, média de 14 valores.

Facilitadora autorizada de DIRECTIVOCOACH: 
A Expansão do Capital humano, realizado pela 
escola “The Internacional School of Coaching” – 
MADRID.

Certificado de Formação em Personal Coaching 
do Sistema 5×15 de Coachville, segundo as 
normas da International Association of Coaches.

Certificado de Aptidão Profissional – NHK em 
Janeiro de 2007.

Directora Geral para Portugal, da UNILCO, 
maior Empresa Ibérica Especializada na 
Consultoria a Empresas Familiares, empresa 
integrada no Grupo IPG.

Especialista e consultora de Empresas Familia-
res, de média e grande dimensão, desde há 20 
anos.

Formadora na HOMENS & SISTEMAS – 
Organização e Desenvolvimento de Empresas, 
Lda

Directora Executiva do Instituto da Empresa 
Familiar, escola de formação dirigida às Empre-
sas Familiares, assumindo em paralelo a 
monitoragem de algumas iniciativas deste 
Instituto.

SITUAÇÃO ACTUAL

•

•

Directora dos “Cadernos Empresas Familiares”, 
publicação editada pela UNILCO.

Membro do FBN - Family Business Network.

Durante 1998, esteve directamente envolvida na 
constituição da Associação Portuguesa das 
Empresas Familiares (APEF), na dependência 
directa do Presidente do Grupo IPG e actual 
Presidente da Direcção da APEF.

Quadro superior do IAPMEI - Instituto de Apoio 
às Pequenas e Médias Empresas e ao Investi-
mento onde para além das funções de assesso-
ra da Administração e da Direcção Financeira 
deste Instituto, assumiu várias funções de 
chefia, nomeadamente, Directora do Departa-
mento de Estudos e Observação Empresarial e 
do Departamento de
Planeamento para o Desenvolvimento das PME.

Possui experiência na administração pública e 
empresarial.

Professora universitária, durante sete anos, 
regente da disciplina de “Planeamento Estraté-
gico”, na COCITE - Cooperativa de Técnicas 
Avançadas de Gestão e Informática, CRL.

No âmbito das suas actuais funções detém 
parcerias privilegiadas com especialistas e 
consultores de Empresas Familiares internacio-
nais, nomeadamente com Universidades e 
empresas de consultoria das quais se destacam 
as Universidades de Barcelona e Carlos III, esta 
última em Madrid, e a empresa americana 
Lansberg, GersicK & Associates.
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