
Nota curricular 

 

Alexandra Sofia Bernardo Almeida, nasceu em 1977 e reside em Penafiel. 

Em 2003, licenciou-se em Engenharia Química pelo ISEP (Instituto de 

Engenharia do Porto), no ramo das Tecnologias de Proteção Ambiental. O seu interesse 

técnico-científico por esta área do conhecimento inicia-se em 1997, quando concluía a 

sua acreditação académica na área das análises químicas, na Escola Tecnologia e 

Gestão da AESBUC (Associação para a Escola Superior de Biotecnologia da 

Universidade Católica). 

Estruturou, coordenou e lecionou diversos cursos na área do ambiente, tendo 

dedicado parte do seu conhecimento ao ensino de estudos em contexto laboratorial. 

Entre 2004 e 2013, durante quase 10 anos, foi coordenadora de diversos cursos e 

módulos formativos, nomeadamente “Poluição e tecnologia ambiental”, “Laboratórios de 

águas”; “Química analítica”; “Química orgânica” e “Boas práticas laboratoriais” na Escola 

de Tecnologia e Gestão Industrial (ETGI) da AESBUC. Estendeu o seu percurso de 

ensino e transferência de conhecimento até ao ano letivo de 2014-2015 na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras, onde foi convidada a lecionar a unidade 

curricular de “Física aplicada”. Ao longo deste seu período de docência, acompanhou e 

orientou diversos alunos nos seus projetos finais de cursos de especialização e 

mestrados. 

Publicou trabalhos de teor técnico-científico na área do ambiente e do setor da 

água, destacando-se em 2002 o documento técnico “Caracterização da contaminação 

de filtros laboratoriais, ADITEC” e, em 2004, o estudo ““Estudo comparativo entre o 

tratamento de águas residuais por leito móvel e por lamas ativadas, 11.º ENASB”. 

Essas suas competências levaram a assumir responsabilidades, entre 2004 e 

2013, em assegurar as propriedades e cumprimento dos requisitos técnico-legais da 

qualidade das águas dos dois complexos balneares do Município de Penafiel (Penafiel 

e Paço de Sousa). 

Em 2013 é desafiada a colaborar de forma mais próxima com o Município de 

Penafiel, ao ser convidada a integrar o gabinete de apoio à vereação da Câmara 

Municipal de Penafiel. Nessas funções assumiu responsabilidades de apoio nas áreas 

de sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento rural, que se acumulavam com a 

área da modernização administrativa, qualidade e cidadania, entre outras. É neste 

contexto que começa a despertar o seu interesse pela Gestão de Serviços Públicos. 



No início do mandato autárquico de 2017 é pela primeira vez convidada a 

integrar o conselho de administração da Penafiel Verde E.M., tendo assumido o cargo 

de vogal executiva até 2018. 

Assume pela primeira vez o cargo de Presidente da Penafiel Verde E.M. no final 

de 2018. 

Entretanto em 2020 reforça as suas competências profissionais com formação 

executiva, concluindo uma pós-graduação no Curso Geral de Gestão da Católica Porto 

Business School. 

Em 2021 é reconduzida no cargo, sendo atualmente Presidente do Conselho de 

Administração da Penafiel Verde E.M.. 


