
	

Nasci	no	dia	27	de	Novembro	em	1980	em	Évora,	
Portugal.	
Sou	 apaixonada	 pela	 natureza	 desde	 criança,	
aprendi	a	tricotar	aos	6	anos,	antes	de	aprender	a	
escrever	e	ler,	nunca	parei	de	tricotar.		
Em	São	Tomé	e	Príncipe	reinventei	o	caminho	do	
meu	 tricot,	 que	 desde	 então	 é	 uma	 técnica	
maravilhosa	 para	 	 reutilizar	 sacos	 de	 plástico	 e	
restos	 de	 tecidos	 ou	 roupa	 velha,	 recolhida	 em	
limpezas	de	praia.	
Sonhava	 ser	 designer	 de	 moda,	 mas	 estudei	
design	 de	 interiores	 influenciada	 pela	 família,	
nunca	trabalhei	formalmente	na	área.	Acabei	por	
participar	 num	 concurso	 da	 Levis,	 “empurrada”	
por	 um	 amigo	 que	 acreditava	 no	 meu	 talento,	
surpreendentemente	ganhei	o	1º	prémio,	o	curso	
de	makeup	profissional,	exerci	durante	mais	de	10	
anos	 (moda,	 música,	 publicidade	 e	 teatro).	
Adorei,	 aprendi	 muito,	 mas	 não	 me	 sentia	
realizada	 como	 ser	 humano	 activo	 para	 um	
mundo	melhor.	
	
Em	2012	criei	a	Ursotigre,	marca	de	tricot	manual	
inspirada	 na	 minha	 infância,	 nos	 animais	 e	 na	
sustentabilidade.	
	
Em	 2015	 viajei	 até	 São	 Tomé	 e	 Príncipe	 para	
realizar	o	sonho	de	criança	de	fazer	aniversário	no	
calor.	 Esta	 viagem	 foi	 determinante	 para	 me	
mostrar	a	maravilha	de	estar	numa	ilha	rodeada	
de	incrível	biodiversidade,	determinante	também	
para	abrir	as	gavetas	do	sonho	antigo	de	partilhar	
saberes	 com	 crianças,	 jovens	 e	 mulheres.	 Criei	
laços	 de	 amizade	 com	 as	 pessoas,	 encantei-me	
pelo	verde	e	pela	incrível	biodiversidade	das	ilhas,	
acabei	 por	 mudar	 o	 rumo	 do	meu	 percurso	 de	
forma	 a	 ser	 fiel	 ao	 meu	 propósito,	 partilhar	
actividades	manuais	e	artisticas.	
	
Criei	a	Associação	Missão	Dimix	 -	Educação	pela	
Arte	 para	 o	 Desenvolvimento	 Sustentável	 com	
crianças	e	 jovens.	No	 início	de	2018	decidi	 fazer	
escolhas	e	cedências	pessoais	para	 implementar	
as	 actividades	 São	 Tomé	 e	 Príncipe.	 Voltei	 a	
estudar	todos	os	dias	para	estar	preparada	para	o	
novo	 percurso,	 aplico	 os	 conhecimentos	 que	
adquiri	 ao	 logo	 do	 percurso	 profissional	 e	 tudo	
que	aprendi	na	minha	infância	que	determinou	e	
inspira	fortemente	o	meu	percurso	actual,	onde	o	
respeito	pelas	comunidades,	animais	e	ambiente	
é	o	guia	inspirador.	
	

Educação:	
1999	 -	 2003	 -	 IADE	 -	 Faculdade	 de	 Design,	
Tecnologias	e	Comunicação,	Lisboa	-	Curso	de	
Design	de	interiores.		
2003	 -	 2004	 -	 Antónia	 Rosa	 Atelier	 de	
Maquilhagem,	Lisboa	-	Curso	de	maquilhagem	
profissional.	
2020	-	Abril	a	Maio	-	University	of	Colorado	-	
throught	 Coursera	 -	 Compassionate	
Leadership	Trought	Service	Learning	with	Jane	
Goodal	and	Roots	and	Shoots.	
2020	 -	 Setembro	 -	Perestroika,	 Brasil,	 Curso	
Introdutório	 sobre	 Adaptação	 Intensional;	
Curso	MAP	-	Método	de	Adaptação	-	8	Frentes	
da	Adaptação	Intencial.	
	

Ocupações:	
2017	-	2021	-	voluntaria	na	Associação	Missão	
Dimix.	
2012	 -	 2021	 -	 fundadora	 da	marca	 de	 tricot	
manual	Ursotigre.	
2004	 -	 2018	 -	 maquilhadora	 freelancer	
profissional:	 Moda,	 Publicidade,	 Música,	
Teatro.	
2000	 -	 2003	 -	 assistente	 de	 cabeleireiro,	
Lisboa.	
1999	 -	 1999	 -	 empregada	 de	 mesa	 no	
restaurante	italiano	“El	último	Tango”,	Lisboa.	
1994	 -	 1998	 -	 assistente	 de	 cabeleireiro,	
Évora.	
1986	-2021	-	tricotadeira	com	muito	amor	e	
paixão	 pela	 técnica	 e	 seu	 poder	 de	
reinvenção.	
	



Breve	resumo	do	Voluntariado	em	São	Tomé	e	Príncipe	2017-2021	
	
O	meu	compromisso	com	a	partilha	de	Educação	Não-formal	em	São	Tomé	e	Príncipe	é	colocar	ao	seu	serviço	
os	meus	saberes,	determinação	e	resiliência,	sensibilizando	e	impactando	crianças	e	jovens,	as	mulheres	e	
homens	de	amanhã,	assim	como	as	suas	comunidades,	através	das	actividades	que	partilho.		
Acredito	 no	 poder	 das	 crianças	 como	 agentes	 de	 mudança,	 são	 os	 “Pequenos	 Grandes	 Super	 Heróis”	
inspiradores	ao	desenvolvimento	da	cidadania	activa,	o	respeito	pela	natureza	e	pelos	seus	recursos.	
	
A	Proteção	da	Vida	Marinha	é	a	inspiração	e	tema	de	todas	as	actividades,	desde	o	incutir	hábitos	de	leitura,	
estimular	a	expressão	plástica	com	recurso	à	reutilização	de	resíduos	-	fazer	arte	com	lixo	-	inspirada	nos	
oceanos;	ensinar	tricot	como	técnica	de	reciclagem	de	sacos	de	plástico,	desperdícios	de	tecidos	recolhidos	
nas	limpezas	de	praia	e	junto	de	costureiros.		
	
Educação	Ambiental	pelo	caminho	da	Arte,	por	natureza	mais	prática	que	teórica.	Arte	activista	de	forma	a	
combater	 a	 poluição,	 trabalhar	 para	 sensibilizar	 e	 capacitar	 a	 soluções	 que	 respeitam	 o	 ambiente	 e	 ao	
mesmo	tempo	no	despertar	para	os	resíduos	como	fonte	de	renda,	prevenindo	o	descarte	dos	mesmos	na	
natureza,	criando	hábitos	de	separação	já	com	uma	visão	inovadora	e	criativa	para	a	sua	reutilização.	
	
Estou	em	São	Tomé	e	Príncipe	como	voluntária	a	partilhar	actividades	desde	2017.	
Em	2019,	fruto	da	oportunidade	de	realizar	o	sonho	de	expor	a	arte	das	crianças	na	CACAU	-	Casa	das	Artes	
Criação	Ambiente	e	Utopia	nasceu	uma	parceria	maravilhosa	com	o	Sr.	João	Carlos	Silva.	
Esta	parceria	proporcionou	o	voluntariado	com	crianças	e	jovens	na	FACA	-	Fábrica	das	Artes,	Ambiente	e	
Cidadania	Activa,	na	Roça	de	Água-Izé.	
Desde	então	estamos	juntos	pelo	ambiente,	pela	arte,	pelas	pessoas	e	pela	cidadania	activa	com	São	Tomé	
e	Príncipe	como	mote.		
Esta	parceria	é	um	enorme	privilégio,	fonte	de	inspiração	e	de	grande	importância	na	implementação	das	
actividades,	não	apenas	pelo	espaço	para	realização	das	ações,	como	também	pelos	valores	e	objectivos		da	
Cacau	e	a	da	Faca.		

Cacau	-	Casa	das	Artes	Criação	Ambiente	e	Utopia	-	Julho	2019	



Resumo	das	actividades	que	desenvolvo	como	voluntária	desde	2017:	
	
Dinamizo	 atividades	 no	 caminho	da	 educação	pela	 arte	 com	 crianças	 e	 jovens,	 contribuíndo	para	 o	 seu	
desenvolvimento	 pessoal	 e	 capacitando-as	 à	 descoberta	 dos	 seus	 talentos	 e	 nas	 suas	 futuras	 escolhas	
profissionais,	 despertando-as	 para	 o	 respeito	 e	 amor	 pelo	 meio	 ambiente,	 assim	 como	 para	 o	
desenvolvimento	da	comunidade.		
	
-	 actividades	 lúdico-formativas	 no	 caminho	 da	 educação	 pela	 arte	 para	 o	 desenvolvimento	 focados	 nos	
valores	da	cidadania	activa	e	educação	ambiental:	
	
	 -	partilha	de	técnicas	manuais,	tal	como	tricot	como	meio	de	reutilização	de	resíduos;	
	
	 -	campanhas	de	limpezas	de	praia;	
	
	 -	 reutilização	de	plástico	de	uso	único,	 em	uso	 continuado	 com	 recurso	a	 tecnologia	e	máquinas	
transformadoras;		
	
	 -	ler	para	conhecer	o	mundo	–	incutir	hábitos	de	leitura	através	do	desenho;	
	
	 -	apoio	ao	estudo.	
	

						



	

	
	
	
	
	
	
	


