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da Universidade Lusófona do Porto.
Autora de vários livros, capítulos e artigos em
revistas científicas, os seus interesses de investigação
incluem género, feminismos, ONGs e média.

Presidente do Sindicato
dos Jornalistas, trabalha
atualmente na Agência Lusa,
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Enquanto jornalista e formadora, tem-se
especializado em assuntos de direitos humanos e
igualdade de género. Representa Portugal na Rede de
Jornalistas do Instituto Europeu para a Igualdade de
Género.
É autora dos livros "As Mulheres e a Guerra Colonial"
e "Cicatrizes de Mulher", sobre o tema da mutilação
genital feminina, ao qual dedicou vários artigos,
premiados nacional e internacionalmente.
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Comunica Feminismos é parte integrante do projeto Feminismos no Centro | Capacitação e mobilização para a Igualdade entre Mulheres e
Homens, promovido pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres em cooperação com as suas organizações membro sediadas na
Região Centro do país – Akto – Direitos Humanos e Democracia, Associação Mulher Séc. XXI, Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres
(APEM), CooLabora, Fundação ADFP e Graal.
Mais informação sobre o projeto Feminismos No Centro aqui.
Projeto cofinanciado no âmbito da Tipologia 3.16 – Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos do Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu

