
Resumo do CV Alina 

Psicóloga desde 2002, com pré-especialização em Comportamento Desviante pela 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto; Pós-
graduada em Medicina Legal e em Educação e Desenvolvimento Humano. 

Trabalha na Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) desde a sua constituição 
em 2004 onde começou por desempenhar funções de coordenação de projectos 
comunitários, tendo passado pelas áreas do consumo de drogas, trabalho sexual, 
prisão, contextos recreativos e educação de pares.  

Desde 2012 que assume a função de Coordenadora do Departamento de Cooperação e 
Desenvolvimento, passando a ser a Representante da APDES em Angola com as 
seguintes funções: Responsável pela condução do processo de legalização da APDES 
em Angola, Responsável de Projectos de Investigação-Acção (Requalificar uma Escola 
em Capalanga – Viana, Angola; Projecto Sikola – Luanda, Cabinda e Lunda Norte; 
Projecto Lossambo Ondjo Yetu – Huambo; Programa de Sensibilização de Agentes 
Comunitários para o VIH/SIDA); Desenho e implementação de projectos em contexto 
Angolano; Angariação de Financiamentos (elaboração de candidaturas a programadas 
de financiamento públicos nacionais e internacionais; negociação com entidades 
públicas e privadas) Gestão de equipas e dos recursos associados (selecção e 
recrutamento de novos técnicos); Investigação e avaliação da intervenção 
(construção, administração e análise de instrumentos de recolha de dados e 
produção de documentos); Articulação Interinstitucional e Negociação com parceiros 
nos diferentes PALOP (planeamento e condução de reuniões e outras estratégias de 
negociação); Organização de conferências científicas nacionais e internacionais (1ª 
Conferência Internacional sobre Políticas de Drogas nos PALOP – Janeiro 2014 – Cabo 
Verde – organizada em parceria com o Ministério da Justiça de Cabo Verde; 
Organização da Inauguração da 1ª fase de requalificação da Escola de Ensino 
Primário, n.º 5052 em Março de 2015; Organização da 1ª, 2ª e 3ª Conferência sobre 
Educação – ensino primário de qualidade: desafio à participação de todos, em Lunda-
Norte, Cabinda e Luanda respectivamente); Formadora nas áreas da saúde, redução 
de riscos, planeamento, implementação e avaliação de projectos; Intervenção 
comunitária; Direitos Humanos, etc. 


