Europass-Curriculum
Vitae

Informação pessoal
Nome(s) próprio(s) / Apelido(s)

Nacionalidade

Inês Oliveira Andrade de Jesus

Portuguesa

Experiência profissional
Datas

Maio 2013 – até ao presente

Função ou cargo ocupado
Principais atividades e responsabilidades

Empregador

Consultora
Elaboração de anteprojetos legislativos e regulamentares na área da justiça; acompanhamento de
processos legislativos e regulamentares; elaboração de pareceres jurídicos; participação em diversos
Grupos de Trabalho na área da justiça; elaboração de discursos para membros do Governo;
respostas a instituições e particulares; entre outras.
Representação de Portugal junto da União Europeia nas matérias atinentes à proteção de dados
pessoais.
Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ), Ministério da Justiça

Sector

Política legislativa

Datas

Março 2013 – Abril 2013

Função ou cargo ocupado
Principais atividades e responsabilidades

Investigadora
Levantamento da doutrina nacional e estrangeira sobre o tema da argumentação jurídica. Enfoque
especial no autor italiano Giovanni Tarello.
Análise de acórdãos do Tribunal Constitucional Português.
Frequência do Seminário “Análise argumentativa da Jurisprudência do Tribunal Constitucional”, 12 de
Março de 2013, CES – Coimbra

Empregador

FCSH – UNL / IFL / FCT

Sector

Investigação jurídica na área da retórica e da argumentação, no âmbito de um projecto de
investigação intitulado Argumentação, Comunicação e Contexto.

Datas

Julho 2011 – Outubro 2012

Função ou cargo ocupado
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Investigadora

Curriculum vitae de Inês Oliveira Andrade de Jesus

Principais atividades e responsabilidades

Levantamento exaustivo de legislação, jurisprudência e doutrina sobre a protecção da vida privada e
dos dados pessoais, na União Europeia e em Portugal, e elaboração de textos de síntese.
Análise do quadro regulador dos sistemas de informação de grande escala da União Europeia no
âmbito do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça.
Recolha e análise de queixas apresentadas à Comissão Nacional de Protecção de Dados.
Frequência de cursos/seminários/conferências sobre o tema:
- Conferência “A transposição do novo pacote regulamentar e a nova lei das comunicações
electrónicas”, 19 de Outubro de 2011, Fundação Portuguesa das Comunicações
- IV Edição da Acção de Educação Contínua O Direito à Informação, 14 a 18 de Novembro de 2011,
FDUP
- 3ª Jornada de Criminologia, 17 de Novembro de 2011, Universidade Fernando Pessoa
- Colóquio “Protecção de dados pessoais e o Marketing”, 13 de Dezembro de 2011, Fundação
Calouste Gulbenkian
- Seminário Ciberespaço, 25 de Janeiro de 2012, Academia das Ciências de Lisboa
- Seminário sobre Cibersegurança, 8 de Março de 2012, FDUL
- 5th Graz Workshop on the Future of Security, 16 March 2012, University of Graz, Austria
- Workshop: Publishing Scientific Research, 19 de Abril de 2012, Springer/Universidade de Lisboa
- Seminário “Políticas de Segurança e Protecção de Dados Pessoais na União Europeia”, 23 de Maio
de 2012, FDUNL
- Seminário “Segurança e qualidade de vida nas cidades do séc. XXI”, 19 de Junho de 2012, ISCSP
- A Privacidade na Internet, 25 de Setembro de 2012, Culturgest
- 7th Legal, Security, Privacy Issues in IT Conference (LSPI), October 2-4 2012, Athens, Greece
Apresentação de comunicações sobre o tema:
- 5th Graz Workshop on the Future of Security, 16 March 2012, University of Graz, Austria: “Security
and the Right to Data Protection in the EU”
- Seminário “Políticas de Segurança e Protecção de Dados Pessoais na União Europeia”, 23 de Maio
de 2012, FDUNL (seminário organizado no âmbito do projecto de investigação em apreço)
- 7th Legal, Security, Privacy Issues in IT Conference (LSPI), October 2-4 2012, Athens, Greece:
“Security policies and the weakening of personal data protection”
Publicações sobre o tema:
- Human Security Perspectives 1/2012: “Security and personal data protection in the European Union:
challenging trends from a human rights’ perspective”
- Themis n.º 20/21: “Security and personal data protection in the European Union: challenging trends
from a human rights’ perspective”
- Contemporary Private Law, Sylvia Kierkegaard (ed.), 2012, pp. 40-54: “Security policies and the
weakening of personal data protection in the European Union”
- DIREITO NA NOVA - Pontos de Vista, “O Novo Regime Jurídico de Protecção de Dados Pessoais na
Europa”, publicado no site da FDUNL em 4.2.2013

Empregador

ISCTE – IUL / DINÂMA – CET / FCT

Sector

Investigação jurídica na área da protecção da vida privada e dos dados pessoais, no âmbito de um
Projecto de Investigação intitulado PROTECT – Proteger a vida privada e os dados pessoais na era
pós-Carta.

Datas

Maio 2010 – Junho 2011

Função ou cargo ocupado
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Jurista

Curriculum vitae de Inês Oliveira Andrade de Jesus

Principais atividades e responsabilidades

Colaboração com a Divisão dos Julgados de Paz – elaboração de informações, memorandos,
pareceres, ofícios, propostas de portaria, protocolos e notas de imprensa. Levantamento de
jurisprudência sobre os Julgados de Paz. Comunicação com as Câmaras Municipais com vista à
criação e instalação de Julgados de Paz. Revisão do Plano de Desenvolvimento da Rede Nacional de
Julgados de Paz.
Colaboração esporádica com a Direcção de Serviços – elaboração de informações sobre programas
de financiamento da União Europeia e realização de uma candidatura a um fundo europeu.
Colaboração esporádica com a Equipa Multidisciplinar de Mediação Pública – apreciação de
candidaturas no âmbito do concurso de mediadores para os Julgados de Paz.
Colaboração esporádica com a Equipa de Arbitragem – elaboração da acta de uma reunião.
Atendimento telefónico no Call Center do GRAL para esclarecimento de questões relativas ao apoio
judiciário, mediação pública, arbitragem e julgados de paz.
Colaboração com a Organização do I Congresso Internacional de Mediação.
Representação do GRAL no 4.º Fórum da responsabilidade social das organizações e
sustentabilidade, no dia 21 de Outubro de 2010, no Centro de Congressos de Lisboa.

Empregador

Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios (GRAL) – Ministério da Justiça

Sector

Resolução Alternativa de Litígios

Datas

Abril 2009 – Setembro 2009

Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Empregador

Assistente de informação ao consumidor
Atendimento telefónico da DGC (Direcção Geral do Consumidor) para esclarecimento de questões
jurídicas apresentadas pelos consumidores acerca dos seus direitos e encaminhamento para as
instâncias nacionais e internacionais de resolução alternativa de litígios.

UMAC (Unidade de Mediação e Acompanhamento de Conflitos de Consumo) e DGC (Direcção-Geral
do Consumidor)

Sector

Esclarecimento de questões jurídicas da área do Direito do Consumo

Datas

Abril 2009 – Setembro 2009

Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Empregador

Mediadora de conflitos de consumo
Desempenho de funções de mediação em litígios entre consumidores e empresas reclamadas por via a
evitar o recurso às vias judiciais.
CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo)

Sector

Resolução Extrajudicial de Conflitos de Consumo

Educação e formação
Datas

2015 – Até ao presente

Designação da qualificação atribuída
Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
Nível segundo a classificação
nacional ou internacional
Datas

Doutoranda em Ciências Sociais, com especialização em Administração Pública
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa
(a frequentar a parte lectiva)
2008 – 2010

Designação da qualificação atribuída

Mestrado em Ciências Jurídicas Empresariais

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Nível segundo a classificação
nacional ou internacional
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16 valores
Curriculum vitae de Inês Oliveira Andrade de Jesus

Datas

2004 – 2008

Designação da qualificação atribuída

Licenciatura em Direito

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Nível segundo a classificação
nacional ou internacional
Datas

16 valores
2001 – 2004

Designação da qualificação atribuída

Ensino Secundário (Curso Económico – Social)

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Escola Secundária Pinhal do Rei da Marinha Grande

Nível segundo a classificação
nacional ou internacional

15 valores

Aptidões e competências
Língua materna

Português

Outra(s) língua(s)
Auto-avaliação

Compreensão
Compreensão oral

Inglês

Leitura

Bom

Outras aptidões

Conversação
Bom

Interacção oral
Bom

Escrita

Produção oral
Bom

Bom

Boa capacidade de adaptação
Espírito de equipa
Boa capacidade de comunicação
Bastante sentido de organização e de gestão do tempo
Bastante experiência no campo da pesquisa e organização de jurisprudência, legislação e bibliografia
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador
Domínio do software Office (Word, Excel, Powerpoint e Access)
Domínio do Internet Explorer
Conhecimento básicos de aplicações gráficas (Photoshop, Paint)
Carta de condução da categoria B

Anexo

Certificados de habilitações
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