
Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde com subespecialização em
Psicologia Forense. 
Experiência em assessoria técnica aos Tribunais de Família e Menores e do
Trabalho, em Coimbra. Trabalho maioritariamente realizado em contexto
de Alteração, Incumprimento ou Regulação das Responsabilidades
Parentais, bem como ao nível das competências parentais. Intervenção
clínica individual com crianças e adolescentes, adultos e idosos.

O que me distingue? Ampla experiência em avaliação psicológica, com
recurso a sessões individuais, fontes de informação adicional e
instrumentos psicométricos. Antes de intervencionar, qualquer psicólogo
deve realizar uma avaliação cuidada e completa do seu utente, adequando
as ferramentas à individualidade e situação específica.

Percurso Académico e Profissional Experiência Profissional: Psicóloga
Forense, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses (Cédula
Profissional nº 22305).  Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde –
Forense, pela Universidade de Coimbra. Assessoria técnica ao Tribunal de
Família e Menores e Tribunal do Trabalho (áreas da família; perícias
complementares de avaliação de incapacidade para o trabalho, reforma
antecipada, processos de interdição/inabilitação e capacidade
testamentária).
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Experiência em intervenção clínica em contexto privado e IPSS. Formação
em atendimento a vítimas de crime pela APAV. Curso “Avaliação Pericial
em Psicologia Forense” pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Acredito na Psicologia como força motriz para a mudança, nos mais
diversos contextos.

Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde - subespecialização em
Psicologia Forense pela UC.    

Estágio curricular (2016), de acesso à OPP (2017) e colaboração como
psicóloga forense (2018) nas consultas de Avaliação Psicológica  e          
Intervenção Terapêutica de Suporte para a Mudança (Responsável:
Prof. Dr.ª Isabel Alberto) e Avaliação Neuropsicológica (Responsável:
Prof. Doutor Mário Simões) da FPCEUC.

Trabalho realizado no âmbito de assessoria técnica ao Tribunal de
Família e Menores e Tribunal do Trabalho.   

Experiência de trabalho em âmbito de clínica privada (2018 Clínica
Banco da Saúde; 2019 e 2020 AzorPsi) - avaliação para obtenção e
renovação de títulos de condução, porte de arma, realização de
pareceres psicológicos complementares e intervenção terapêutica
com base no Modelo Relacional Sistémico.

Psicóloga na Equipa de Terapia Familiar do Centro de Terapia Familiar e
Intervenção Sistémica (2019, 2020, 2021) e colaboradora na equipa de
coordenação do pólo de S. Miguel da Estratégia Regional de Prevenção
e Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Jovens.

Coautora do Manual Técnico do Agente de Suporte e do artigo "Effects
of restraining measures due to COVID-19: pre- and post-lockdown
cognitive status and mental health" (ambos a aguardar revisão para
publicação).

 

 


