Nota Curricular

Maria Alexandra Capela de Carvalho Galaz Pimenta - nascida a 27 de fevereiro de 1961, em
Lisboa; Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com
especialização em ciências-jurídicas (Lisboa, 1984); pós-graduação em Direito do Trabalho,
Instituto de Direito do Trabalho (2004), Faculdade de Direito de Lisboa. Curso CAGEP/INA2010;
Diretora de Serviços dos Assuntos Jurídicos da Direção-Geral dos Assuntos Europeus desde 1
de outubro de 2013; Chefe de Divisão dos Assuntos Jurídicos, da Direção de Serviços dos
Assuntos Jurídicos, da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, em regime de substituição (2012)
e na sequência de procedimento concursal desde 13 de fevereiro de 2013; Assessora principal
e carreira de técnica superior na área das relações europeias e internacionais do quadro do
Gabinete de Estratégia e Planeamento do ex-Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
(2011 e 1991-2005); Diretora (2009-2011) e Subdiretora (2007-2008) do Instituto Nacional
para a Reabilitação, I. P.; Adjunta do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da
Reabilitação para as relações internacionais (2005-2007); Membro eleito do Comité de
Planeamento e Coordenação das Nações Unidas desde maio de 2015; Representante
portuguesa no Grupo de Alto Nível para a Deficiência (2005-2011) e no Grupo de Alto Nível da
Responsabilidade Social das Empresas (2000-2005), da Comissão; Presidente eleita (20092011), vice-presidente (2007-2009) e representante governamental (1998-2006) do Comité
Governamental da Carta Social Europeia, Conselho da Europa; Perita e membro de delegações
da Direção dos Direitos Humanos, do Conselho da Europa, no domínio dos direitos humanos,
direitos sociais, igualdade de oportunidades e coesão social (2000-2012); Perita da Comissão
Europeia (1996-2011) e membro de delegações TAIEX/EU (2005-2013) na área da política
social e do combate à discriminação; Representante governamental nas Conferências (ONU)
dos Estados Parte da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (2009-2010) e nos trabalhos preparatórios das Cimeiras (ONU) sobre o
Desenvolvimento Social; Membro do Conselho Nacional de Reabilitação e Integração das
Pessoas com Deficiência (2008-2011) e de outros órgãos consultivos da administração pública;
Advogada pelo Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, com inscrição e
exercício da profissão suspensos, a seu pedido, desde fevereiro de 1990.

