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Biografia breve:
Doutorada em Gestão pela Universidade da Beira Interior com a defesa da
Tese intitulada “Capacidade Inovadora Empresarial – Estudos dos Factores
Impulsionadores e Limitadores nas Empresas Industriais Portuguesas", em 2004. Em
1999 conclui o Mestrado em Gestão com a Dissertação intitulada “O Estudo do
Financiamento Inicial e sua influência no Desempenho das Novas Empresas: uma
Abordagem Sectorial”. Licenciou-se em Gestão de Empresas, em 1994, na
Universidade da Beira Interior. Autora de vários artigos publicados em revistas
científica e congressos nas áreas de Inovação e Empreendedorismo.
Começou a sua vida académica em 1994, depois de 8 anos de carreira como
empreendedora e fundadora de empresas industriais e comerciais. Docente na
Universidade da Beira Interior, onde ensina Empreendedorismo a nível de 1º e 2º
Ciclo (Mestrado) e Inovação Empresarial a nível do 3º Ciclo – Doutoramento em
Gestão.
Coordenadora pela UBI do Curso de Empreendedorismo de Base Tecnológica
(CEBT), desde da 1ª edição em 2005, o qual se encontra na sua 8ª Edição. O CEBT é
desenvolvido em parceria com as Universidades da Beira Interior, Aveiro e Coimbra e
com o CEC- Conselho Empresarial do Centro. O curso que conta com a criação de 10
empresas de base contribuiu para a formação de mais de 800 formandos, foram
constituídas 10 Start-up e 7 processos de Licenciamento.
Presentemente é Diretora do Curso de Mestrado em Empreendedorismo e
Criação de Empresas (2º Ciclo). Orientadora de várias Teses de doutoramento e de
Dissertações de mestrado no âmbito da inovação e do empreendedorismo. Neste
âmbito destaca-se a conclusão da orientação com sucesso de sete teses de
doutoramento.
Coordenadora Cientifica do Projeto internacional INESPO II - Innovation
Network Spain-Portugal - Rede de Transferência de Conhecimento Universidade Empresa. Desde de 2010 faz parte do Painel de especialistas do GEM – Global Monitor
Entrepreneurship e desde final de 2013 integra a equipa de investigação do GEM
Portugal.
Actualmente pertence à equipa de investigação do CIEO – Centro de
Investigação sobre o Espaço e as Organizações, Universidade Algarve. Áreas de
interesse: Inovação e Empreendedorismo.

