
EQUIPA TÉCNICA

FILIPA HEITOR Psicóloga
Licenciada em Psicologia Clínica (ISPA-IU Lisboa) e Mestre em Psicologia Política e da Cidadania (FPCE-Universidade do Porto). Possui o Título de 

Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, e o Título de Especialista em Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações - conferidos pela Ordem 

dos Psicólogos Portugueses. Para o exercício profissional nas especialidades avançadas de Coaching Psicológico e da Psicologia do Desenvolvimento 

de Carreira investiu em formações variadas ao longo do seu percurso, das quais se destaca a Certificação Profissional Internacional em “Business 

Coaching” que obteve na Alemanha, e a formação em contexto/consultoria profissional em “Mentoring Programmes, Career Navigation and Talent 

Development”, realizada na Dinamarca. É formadora reconhecida pelo IEFP-IP, e no alargamento das competências de intervenção em grupos possui 

formação técnica de Facilitadores de Grupos efetuada na Estónia (Training for Facilitators: European Training Programme). Iniciou o seu percurso 

profissional nos Cuidados de Saúde Primários.

ANDREIA RODRIGUES Psicóloga
Licenciada em Psicologia, Mestre em Psicologia da Saúde (FPCE-Universidade do Porto), e Pós-Graduada em Neuropsicologia Educacional. Os seus 

interesses profissionais atuais situam-se na área da Psicopatologia e Saúde Mental, bem como da especialidade avançada de intervenção em 

Necessidades Educativas Especiais, assumindo particular orientação para o desenho universal da aprendizagem em contexto de Ensino Superior. Em 

concordância, a sua atividade no GABINETE DE INTEGRAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL tem especial enfoque na consulta psicológica individual, 

no apoio na inclusão de estudantes com Necessidades Educativas Especiais e na consultoria educacional na área das NEE. É formadora reconhecida 

pelo IEFP-IP. É membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

CAROLINA LEONARDO Psicóloga
Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde (FP-Universidade de Lisboa). Os seus interesses profissionais dividem-se em duas grandes áreas: 

Psicopatologia e Desenvolvimento Pessoal. No âmbito da investigação científica assume especial interesse pelos temas: Regulação Emocional, 

Necessidades Psicológicas e Integração em Psicoterapia. É colaboradora do GABINETE DE INTEGRAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL, com funções 

atribuídas no âmbito da consulta psicológica e em programas específicos na área da promoção da saúde mental e do desenvolvimento de 

competências de estudo. É formadora reconhecida pelo IEFP-IP. É membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

LUCÍLIA SOARES Psicóloga
Licenciada em Psicologia e Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde (Universidade Fernando Pessoa). Assegura o serviço de consulta psicológica a 

docentes e funcionários não docentes do P.PORTO; e a dinamização de atividades que dizem respeito ao bem-estar ocupacional dirigidas aos 

colaboradores dos Serviços Comuns. É membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

ODETE SILVA Assessoria GIAP
Técnica Superior. Licenciada em Assessoria e Tradução. 
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