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SITUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Docente – Professora Adjunta, Coordenadora do Curso de Solicitadoria Escola 
Superior de Tecnologias e Gestão de Leiria – Instituto Politécnico de Leiria 

- Docência sobretudo no âmbito do Direito Privado, designadamente Introdução ao 
Estudo do Direito (Solicitadoria) Noções Fundamentais de Direito (Administração 
Pública), Teoria Geral do Direitov Civil (Solicitadoria), Direito Comercial / Direito das 
Empresas I (Contabilidade e Finanças), Direito do Trabalho (Gestão de Empresas e 
Tradução), Contratos Comerciais (Mestrado em Solicitadoria de Empresa) e Direito 
Aplicado ao Marketing (Marketing) 

- Membro da Comissão Científica da Pós-Graduação em Ciências do Consumo 
Aplicadas organizada pela ESTG/IPLeiria 

- Membro da Coordenação da Pós-Graduação em Direito do Urbanismo e do Ambiente 
- Membro da Comissão Científica e Organizadora das Jornadas de Direito do Consumo, 

DCJ/ESTG e apDC (d. 2011) (http://www.jornadasconsumo.ipleiria.pt/) 
- Membro do Projeto DEPOCEI, Universidade de Belgrado, Sérvia 

 
RESUMEN CURRICULAR 
Relación de publicaciones relativas a la temática de la Red: 

- “La ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la 
singularidad y eficacia del sistema europeo de protección de derechos humanos”, 
Rev. Jurídica “República y Derecho” U.Nacional de Cuyo (Argentina), (2019) 

- “O fim do anonimato na Lei de Procriação Medicamente Assistida: uma mudança de 
paradigma sob a chancela do Tribunal Constitucional”,  Sollicitare, (2018)  

- (e DINIS, Ma.), “Las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo 
electrónico (spam) y la prueba (electrónica) del opting out: un breve estudio 
comparativo de los regímenes portugués e español”, Informática & Derecho (2017) 

-  (e DINIS, M.) “O Livro de Reclamações online: a reforma “cosmética” do “Simplex+ 
2016”. Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo (2017) 

- (e GIL, A.R.) “Family reunification for same-sex couples: a step forward in times of 
crisis – comments on the Pajić ruling of the ECtHR” , EU Immigration and Asylum 
Law and Policy (2016) 

- Familia a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Curitiba (2016) 
- “La protección de la familia del extranjero a la luz de la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos”, U. Granada (2015) 
- “A orientação sexual e a família: breves notas sobre interpretação evolutiva do 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem”, Diferença sexual e desconstrução da 
subjetividade em perspectiva, Belo Horizonte (2015) 

- “A publicidade infanto-juvenil e o assédio pela Internet", Rev. Luso-Brasileira de 
Direito do Consumo (2014) 

- (e ASSIS, Z.) Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil, Coimbra (2012) 
- “O retrato da(s) «família(s)» merecedora(s) de tutela à luz da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem”, Família em Perspectiva, Curitiba (2012) 
- “Protecção indirecta dos «direitos humanos ambientais» na jurisprudência do TEDH”, 

Temas de Direito do Ambiente. Cadernos O Direito (2011) 
- “As comunicações publicitárias electrónicas não solicitadas e a protecção dos 

consumidores: a regra de opt in e a opção de inscrição em listas Robinson", Rev. 
Portuguesa de Direito do Consumo (2009), Rev. Luso-Brasileira de Direito do 
Consumo (2011) 

- “El concepto de ‘vida familiar’ en la jurisprudencia del TEDH”, Rev. Derecho y 
Ciencias Penales, (Chile-2009) 

- O respeito pela vida (privada e) familiar na jurisprudência do TEDH: a tutela das 
novas formas de família, Coimbra (2008) 

  


