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Sócia-fundadora da FIND

      Nunca perder 
                                      a esperança.

Se não fosse advogada, o que gostaria de ter sido?  

Jornalista, pela possibilidade de conjugar investigação, gestão de 

informação e capacidade de comunicação.

Em que ocasiões desliga o seu telemóvel?  

Apenas quando ando de avião.

Qual o sonho que falta realizar?  

Ver os meus filhos crescerem e tornarem-se adultos saudáveis, 

responsáveis e comprometidos com os valores que os pais lhes fo-

ram transmitindo.

O que pensa estar a fazer daqui a 20 anos?  

Espero estar a tratar dos meus netos e conseguir viajar nos intervalos.

Qual o seu lema de vida?  

Não dar nada por adquirido, manter apurada a capacidade de auto 

crítica, sabendo que há sempre espaço para fazer melhor, mesmo o 

que já se faz muito bem. ×

Qual a personalidade que mais admira? 

Para referir alguém que está entre nós e que tem feito um trabalho 

memorável, o Papa Francisco.

Qual o melhor conselho que já recebeu?  

Dos meus pais: Nunca perder a esperança.

Quais as qualidades que mais aprecia nos seus colaboradores?  

Compromisso, iniciativa, gestão de prioridades, foco no cliente e 

sentido de humor.

A pior notícia que teve que dar à sua equipa?  

Destacaria duas. A de ter que transmitir a uma parte da equipa atual 

que, no espaço de um mês, por diferentes motivos, de seis elemen-

tos  iriamos passar a três. A outra notícia, ainda enquanto diretora 

do departamento jurídico da Portugália, quando comuniquei que, 

por razões de ordem estrutural, iríamos ter de conduzir um proces-

so alargado de despedimento coletivo.

Qual o chefe que mais a influenciou durante a sua carreia pro-

fissional? 

Tenho que citar dois, apesar de um não ser propriamente um chefe, 

pois foi o meu patrono no estágio da Ordem dos Advogados: Antó-

nio Pinto Leite, pela sua incansável paciência e arte pedagógica de 

tudo me ensinar e João Ribeiro da Fonseca, pela sua extraordinária 

sabedoria como líder  de projetos e de pessoas e pelas suas qualida-

des, enquanto ser humano. Há muito pouca gente assim.
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