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Notas Biográficas das Oradoras 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lídia Fernandes – Mestre em Psicologia e Sociologia. É técnica no projecto Biblioteca Itinerante pela 

Igualdade de Género, promovido pela UMAR. Bolseira de investigação da FCT no Dinâmia-ISCTE, frequenta 

actualmente o curso de doutoramento em Sociologia – Relações de trabalho, desigualdade sociais e 

sindicalismo, do CES/FEUC. Tem abordado o tema do desemprego e acção colectiva, nomeadamente as 

políticas económicas e de protecção social na área do emprego, as dimensões subjectivas e processos 

identitátios associados ao desemprego, o estudo dos movimentos sociais, conflito e da acção colectiva. É 

membro da direcção da UMAR e ao longo do seu percurso, tem participado em vários movimentos sociais e 

cívicos. 

Maria Viegas – licenciatura em Sociologia e pós-graduação em Políticas e Gestão de Recursos Humanos. 

Formadora de Formadores/as em Igualdade de Género. Representante do Ministério do Trabalho na Comissão 

Paritária da CITE (2007/2009). Representante do Ministério do Trabalho no GT “Para a Eliminação da 

Mutilação Genital Feminina” (2008/2009). 

Sandra Ribeiro – Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com pós-

graduação em Direito do Trabalho pelo Instituto do Direito do Trabalho e pós-graduação em Legística e 

Ciência da Legislação pelo Instituto de Ciências Jurídicas-Políticas, da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. Iniciou a sua actividade profissional como advogada na área do Direito do Trabalho entre 1999 e 2001. 

Desde então tem exercido várias funções no ministério que tutela a área laboral, tendo participado nos 

trabalhos legislativos da revisão do Código do Trabalho, em 2009. Atcualmente, é presidente da CITE desde 

Março de 2010. 

Tatiana Silva – Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, exerceu advocacia na área 

do direito processual civil e penal. Jurista voluntária no grupo contra o assédio sexual na UMAR e, actualmente 

dedica-se à investigação na área dos direitos humanos. 

 


