Nota curricular
Sofia Alexandra Gonçalves Geirinhas Crisóstomo.
Habilitações:
- Doutoranda em Políticas Públicas, no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa;
- Conclusão da componente curricular do Doutoramento em Política Comparada no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (2011 -2012);
- Mestrado em Desenvolvimento, Diversidades Locais e Desafios Mundiais: Análise e Gestão pelo
ISCTE -Instituto Universitário de Lisboa, com uma dissertação intitulada “O envolvimento das
pessoas que vivem com VIH/Sida nas políticas públicas de saúde” (2010);
- Pós -graduação em “Health Economics for Health Care Professionals”, pela Universidade de York
(2005);
- Pós -graduação em Avaliação Económica dos Medicamentos, pelo Instituto Superior de Economia
e Gestão (2002);
- Licenciatura em Ciências Farmacêuticas, pela Universidade de Lisboa (1999)
Percurso profissional:
- Gestora da iniciativa “Lisboa Sem Sida” da Câmara Municipal de Lisboa (2019/2021), responsável
pelas campanhas de sensibilização pública #ZeroDiscriminação e Nós Paramos o VIH, seminários
de capacitação e debates virtuais e presenciais e outras iniciativas dirigidas a públicos diversos
(populações mais vulneráveis, trabalhadores municipais, organizações parceiras da iniciativa e
população em geral);
- Fundadora e cocoordenadora do projeto “MAIS PARTICIPAÇÃO melhor saúde” (2015/2021),
distinguido com a Distinção de Mérito do Ministério da Saúde (2019) e o primeiro lugar na 1.ª
edição das Bolsas de Cidadania Roche (2015). No âmbito deste projeto, foi corresponsável por
elaborar e promover a “Carta para a Participação Pública em Saúde”, desenhar e implementar o
programa de formação “CAPACITAR+” e elaborar e implementar a estratégia de comunicação do
projeto;
- Assessora para o Envolvimento dos Cidadãos na Ordem dos Farmacêuticos (2016/2020), tendo
integrado o Gabinete de Crise no âmbito da resposta à pandemia de COVID -19, com a função de
interligação com as organizações da sociedade civil, e sido também responsável pela conceção e
realização de seminários a partir da perspetiva dos cidadãos, pela rúbrica Parceiros na Revista da
Ordem dos Farmacêuticos e por diversas outras atividades, cocriadas em parceria com associações
de pessoas que vivem com doença e cuidadores;
- Membro do Conselho Nacional de Saúde (2017 -2020), tendo integrado vários grupos de
trabalho e sido coautora de diversos relatórios e pareceres; Membro da Comissão de Revisão da
Lei de Bases da Saúde (2018), que elaborou um Projeto de Proposta de Lei, visando a revisão da
Lei de Bases da Saúde n.º 48/90, de 24 de agosto;
- Assistente de Investigação no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE- -Instituto
Universitário de Lisboa (2012/2019);
- Assessora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (2010/2011);
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- Exerceu atividade profissional em várias empresas na área da saúde. Tem exercido atividade
como consultora independente na área do envolvimento dos cidadãos e das pessoas que vivem
com doença;
- Colaboração, pontual em formações e pós -graduações conferentes e não conferentes de grau;
- Oradora em diversos seminários, conferências e congressos e autora de várias publicações nas
áreas da Participação Pública e da Saúde;
- Membro da comissão organizadora de variados eventos científicos e não científicos;
- Especialista em Assuntos Regulamentares (2005) e membro da Ordem dos Farmacêuticos (desde
1999);
- Membro de associações de pessoas que vivem com doença, onde exerceu cargos nos respetivos
órgãos sociais.
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