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1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Advogada em prática individual – Portugal 

2022 – Presente 

Prática centrada na litigância estratégica de direitos humanos junto dos tribunais 

portugueses e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), com principal foco nas 

áreas de liberdade de expressão e direito da comunicação social; habitação condigna e 

arrendamento; discriminação racial e violência policial; violência de género; negligência 

médica e violência obstetrícia. 

 

Projeto Inocência – Portugal 

2021 – Presente | Membro do Conselho Fiscal e Advogada Consultora  

“Projeto Inocência” é uma associação sem fins lucrativos que junta jornalistas e 

advogados com o propósito de investigar casos de cidadãos que se encontram a cumprir 

pena de prisão e se afirmem inocentes, desde o início do processo e em prejuízo próprio 

(isto é, abdicando de quaisquer atenuantes de pena advenientes da confissão). O projeto 

visa o estudo de processos transitados em julgado e, em caso de identificação de erro 

judiciário ou injustiça manifesta, publicar a história do processo (parte jornalística) e 

tentar reverter o seu desfecho (parte judicial). 

 

ClientEarth – Bruxelas, Bélgica 

2020 –2021 | EU Litigation Lawyer 

ClientEarth é uma ONGA (organização não-governamental ambiental) dedicada ao 

ativismo jurídico e judicial climático para a resolução dos principais desafios climáticos, 

através do desenvolvimento, implementação e execução do direito do ambiente e 

respetivas políticas públicas, no plano nacional e europeu. 



Enquanto EU Litigation Lawyer, dediquei-me à litigância estratégica ambiental em 

diversas matérias, tanto no plano nacional, em múltiplas jurisdições europeias, como 

junto to Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”).  

 

PLMJ Advogados, SP, RL – Lisboa, Portugal 

2016 – 2020 | Associada de Contencioso Civil e Comercial  

Advogada-Estagiária e Associada no departamento de Resolução de Litígios, com foco na 

litigância cível e comercial, em matérias de restruturação de empresas, insolvência e 

arbitragem. Trabalhando sobretudo em litígios complexos, não raras vezes de natureza 

internacional e multidisciplinar, e na assessoria de clientes em cenário de pré-litígio. 

 

Advogada Pro Bono (Direitos Humanos) – Portugal 

2016 – Presente 

Prática voluntária enquanto advogada em regime pro bono, representando cidadãos em 

situação de insuficiência económica e especial vulnerabilidade social, em causas conexas 

com direitos humanos, sociais e económicos. 

 

2. FORMAÇÃO ACADÉMICA 

 

Queen Mary University of London – School of Law  

2015 –2016 | LL.M (Master of Laws)  

LL.M composto pelos módulos International Commercial Law, International Commercial 

Arbitration e Global Intellectual Property.   

 

Faculdade de Direito – Universidade de Lisboa 

2011 –2015 | Licenciatura em Direito 

Tutora de Direito Processual Civil no ano letivo 2014/2015;  

 

3. LÍNGUAS 

Português e inglês. 

 

Lisboa, Maio de 2022 


