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Nascida em Silvalde em 25 de Fevereiro de 1966, fiz o meu percurso académico nas escolas do 

concelho, nomeadamente a escola primária em Silvalde, o Ciclo Preparatório na antiga Sá Couto 

e o secundário no Liceu Manuel Laranjeira. 

Ingressei em 1984 no Instituto Superior de Engenharia em Coimbra no curso de Engenharia 

Civil, então com a duração de 4 anos, tendo obtido o Grau de Bacharel em 28/7/1988 com 

média final de 14 valores. 

Em 2008, já com 20 anos de experiência profissional, cumpri o objetivo de obter a Licenciatura 

em Engª Civil, tendo para o efeito frequentado a Universidade Fernando Pessoa no Porto, 

concluindo este grau académico com média final de 15 valores e 17 valores na defesa da 

Monografia. 

Em 2010 frequentei com aproveitamento o curso de Gestão de Projetos ministrado pela 

EGP_UP - University of Porto Business School e em 2011 ministrado pela mesma Escola de 

Gestão do Porto frequentei o Workshop Executivo de Análise de Custos e Rentabilidade com a 

Metodologia Time-Driven Activity Based Costing, promovido pela Cost and Profitability 

Consulting, Lda. 

Iniciei a minha atividade profissional em Outubro de 1988, no Grupo Vidor, na área da 

Construção para habitação, de onde saí em final de Julho de 1989, para ingressar na 

Pavicentro, pré-fabricação S.A., empresa de construção especializada em estruturas pré-

fabricadas, de onde se destacam obras como Centro comercial Colombo, Centro Comercial 

Alegro em Setúbal, Tuneis do Metropolitano de Lisboa, Armazéns da Continental Mabor, 

Armazém de Barris de cerveja para a Unicer, Edifício MAAT da EDP e Pontes e Viadutos em 

quase todas as autoestradas do País. 

Toda a atividade que foi sendo desenvolvida, para além do cariz técnico, passou pela Direção e 

Gestão de recursos, nomeadamente pessoas e equipamentos, tendo passado pela Direção da 

Qualidade, Direção Fabril, Direção de Produção/Obras externas e até à data da saída em 

3/10/2017, para assumir as funções de Vereação na Câmara Municipal de Espinho, na Direção 

Comercial e Negociação de Obras. 

Participação em vários congressos e apresentação de dissertações subordinados ao tema da 

pré-fabricação, de onde se destacam no 2º Congresso Nacional de pré-fabricação em betão a 

apresentação- “Montagens Especiais” e o PREMIO ANIPB, INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 2008 

entregue no auditório principal do LNEC, atribuído pelo júri constituído pela Comissão Científica 

do Congresso e por um representante da ANIPB, ao trabalho desenvolvido pela A2P - Consult e 

Pavicentro intitulado - “Viaduto sobre a Auto-estrada A1 no Carregado - A Opção pela Pré-

fabricação”, desenvolvido pelos Engenheiros Júlio Appleton, José Delgado, António Costa, 

Lurdes Ganicho e Jorge Gomes, no âmbito do incentivo, promoção da investigação e 

desenvolvimento de novas técnicas, produtos, projetos e obras no âmbito da utilização do 

betão pré-fabricado. 

Enquanto cidadã, no âmbito da ação social e associativa, fui catequista desde 1981 a 1984 na 

paróquia de Silvalde, integrei como avançado a Equipa de Futebol de Salão - Feminino do 



Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e fiz parte da Associação de Estudantes do mesmo 

Instituto desde 1985 a 1989. Mais tarde integrei a Direção da Associação de Pais da Escola 

primária nº1 de Espinho em 2005/2006 e desde 2014 até ao presente sou catequista na 

Paróquia de Espinho. 


