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Curriculum Vitae  

 
 

Informação pessoal 
 

Nome  Maria Helena Miranda da Rocha Moreira Teixeira Duarte 

Morada  Rua José Ferrão Castelo Branco, nº 47 

2770-100 Paço de Arcos / Oeiras 

Telemóvel:  918 458 918 / 918 509 488 

Correio eletrónico  helena.teixeiraduarte@gmail.com 

Nacionalidade  Portuguesa 

Data de nascimento 

Cartão de Cidadão 

 28/08/1968 

Nº 08099065 7 ZX9 Válido até 03/08/2031 

 

 

  

Formação académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doutoranda em Ciências da Educação, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa (Curso de Doutoramento iniciado no ano letivo 2010/2011). 

 

Mestrado em Administração e Gestão Educacional, pela Universidade Aberta em colaboração 
com a Escola Superior de Educação de Lisboa (2001/2003). 

Atribuição de Grau de Mestre com a Classificação de Bom (2004). 

 
Pós-Graduação em Formação Pedagógica de Formadores, pelo Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada (ISPA), com a média final de 15 valores (1998/1999).  
 
Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos, pelo Instituto Superior de Gestão (ISG), com 
a média final de 14 valores (1994/1995).  
 

Licenciatura em Psicologia Social e das Organizações, pelo Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada (ISPA), com a média final de 14 valores (1986/1992)  

 
 

Diversos Colóquios, Cursos, Ações de formação, Encontros/Eventos e Webinars  nas Áreas 
Educacional e Pedagógica, promovidos por múltiplas entidades (entre elas, Ministério da Educação 
Português, Escolas privadas, Escolas Públicas, Organismos empresariais úblicos e privados): 
“Formação Pedagógica de Formadores”, “Apresentação Pública das Orientações Curriculares para 
a Educação Pré-Escolar”, “Psicologia e Educação”, “Autonomia, Autoridade e Disciplina”, “Literatura, 
que contributo para a Linguagem”, “Justiça, Educação e Diálogo”, “A Leitura e a Escrita no Jardim de 
Infância”, “Aprendizagem Experimental das Ciências na Educação Pré-Escolar”, “Materiais didáticos 
para o ensino da Matemática”, “Técnicas de Teatro”, “O Modelo High Scope na Creche e Jardim de 
Infância”, “Animação Sociocultural…Como?”, “Jornadas Pedagógicas Maristas” (edições anuais 
subordinadas a temas como: “Inteligência Emocional na Educação”, “Educar: da Tradição à 
Inovação”, “Ser Professor Hoje: Uma Missão?”), “Múltiplas Inteligências”, “Aprendizagem ao Longo 
da Vida”, “Carta Pastoral – Educação, Direito e Dever; Missão Nobre ao Serviço de Todos”, 
“Conferência Nacional de Educação de Infância”, “Debate Nacional sobre Educação”, “Políticas e 
Práticas de Ensino de Português para as Comunidades Portuguesas”, 4ª Fórum PTC (Plataforma 
Tecnológica Portuguesa da Construção) “Motivação das Novas Gerações para a Engenharia”, 
“Primeiras Matemáticas – Método de Singapura”, BETT – British Education Thecnology (edição 2017 
e 2018, Londres), “Autonomia para Flexibilizar, Flexibilizar para Aprender” (2019, DGE), “A Integração 
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Curricular de Recursos Digitais Khan Academy para a aprendizagem da Matemática” (2019, 
Educom), “I Encontro Anual das Escolas Portuguesas no Estrangeiro” (2019, Cabo Verde), “Virtual 
Educa Connect” (2020), “Pastoral da Família – Família e Educação” (2020), “O Ensino Privado no 
Contexto Europeu e os desafíos para o EPC em Portugal (2020), II Encontro Internacional da 
Associação de Educação a Distância dos Países de Língua Portuguesa (2020), “Lançamento do 
Relatório da OCDE - Education at a Glance 2022”(2022, DGEEC) 

 

Ações de formação, seminários e cursos na Área da Qualidade e da Segurança Digital: “Auditores 
da Qualidade”, “Auditorias da Qualidade”, “ISO 9000:2008” promovidos pelo CEQUAL; “A Norma NP 
EN ISSO; 9001 (2008)”, promovido pela SGS; “BR – Segurança da Informação”, promovida pela 
plataforma OK – Online Knowledge da Teixeira Duarte (2022) 

 

Cursos e Encontros na Área da Gestão: “Recrutar e Selecionar”, “Gerir Competências e Estratégias: 
Uma questão Estratégica”, promovido pela Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas (APG), 
“Num Colégio de Excelência, Profissionais Diferenciadores” (desenvolvido vários anos, desde 2010 
até 2022, Odete Fachada, Consultores, Lda). 

 

Diversas ações de formação nas áreas Alimentar e da Saúde: “Curso Básico de Formação de 
Socorristas” pela Cruz Vermelha Portuguesa, “Perigos e Pontos Críticos de Controlo – Sistema 
HACCP”, promovido pelo CEQUAL, “Metodologias da Qualidade na Saúde em Portugal”, promovido 
pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ). 

 

 

 

Experiência profissional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde setembro 2010 até à presente data  
Diretora Delegada do COLÉGIO S. FRANCISCO DE ASSIS, sedeado em Lagoas Park/Porto 
Salvo/Oeiras (Lote 17) e pertencente à Moreira & Cunha, Lda. 
Estabelecimento privado de ensino com as valências de Creche, Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 
Básico, uma lotação máxima de 233 alunos e um quadro de pessoal docente interno e não docente 
de 35 elementos.  
Responsabilidades: Definir a Missão, a Visão, os Valores e a Política que constituem o ideário do 
Colégio S. Francisco de Assis; Integrar a Direção Pedagógica Colegial do CSFA; Definir e aprovar o 
Regulamento Interno do Colégio e as Normas necessárias ao seu bom funcionamento; Participar na 
análise e aprovação do Projeto Educativo de Escola; Participar na análise e aprovação dos Planos 
de Atividades e orçamentos e acompanhar a sua execução; Apoiar a gestão de Recursos Humanos 
do CSFA, validando decisões relativas a tabelas salariais, admissão/promoção/demissão de pessoal, 
planos de formação interna, afetação de equipas educativas/valência, entre outras; Aprovar e/ou 
propor decisões de investimento; Participar na conceção e aprovação do Relatório e Contas; Propor 
e aprovar alterações estruturais de natureza diversa; Propor e/ou validar a firmação de protocolos e 
a celebração de acordos de cooperação com escolas, universidades, centros de formação, empresas, 
associações ou outras instituições da comunidade educativa envolvente; Garantir a legalidade do 
funcionamento do Colégio perante as entidades de tutela e em todos os assuntos relacionados com 
a atividade, bem como proceder à sua representação; Propor e/ou aprovar a realização de estudos 
e investigações científicas a nível educativo; Promover uma atmosfera de respeito, lealdade e 
excelência profissional, com a colaboração de toda a comunidade educativa; Cumprir e fazer cumprir 
os procedimentos e instruções estabelecidos no SG. 
 
Desde setembro 2010 até à presente data 
Conselheira do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro (AEAR/Oeiras), 
enquanto representante da Comunidade local (recondução nos anos de 2014, 2018 e 2022) 
 - Membro da Comissão de Eleição do Diretor do Agrupamento em dois mandatos (2018 e 2022) / 
verificação dos requisitos de admissão, publicação da lista dos admitidos/excluídos, análise de 
candidaturas, realização das entrevistas e elaboração do relatório a apresentar ao CG.  
 
Desde outubro de 2006 até à presente data  
Diretora Delegada do COLÉGIO S. FRANCISCO DE ASSIS, localizado em Luanda Sul/Angola e 
pertencente à Educare, Lda (empresa detida a 100% pelo Grupo Teixeira Duarte, S.A.), tendo todos 
os poderes e obrigações para realizar diligências e praticar todos os atos necessários ao 
Licenciamento Arquitetónico e Pedagógico, no âmbito do processo de reconhecimento, pelo Estado 
Português, das aprendizagens e do ensino ministrado neste estabelecimento escolar que leciona o 
Currículo e os Programas Portugueses.  
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Experiência profissional 
(cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de Instituição educativa privada de Currículo Completo Português, a funcionar fora de 
território nacional com as valências de Educação Pré-Escolar, Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclos) 
e Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos), uma lotação máxima autorizada de 856 alunos e um 
quadro de pessoal docente e não docente interno de 143 elementos.   
Responsabilidades: Estabelecer contatos diversos com Ministérios e Secretarias de Estado em 
Portugal por forma a garantir manutenção do enquadramento legal do Colégio, junto da tutela 
portuguesa, em matéria de estruturação das áreas pedagógica, de contratação dos Recursos 
Humanos (docentes e não docentes), de funcionamento geral e de estruturação arquitetónica;  
Estabelecer contactos diversos com Ministérios e Direções Provinciais de Luanda por forma a garantir 
o cumprimento dos requisitos legais enquanto escola de currículo português a funcionar naquele 
território (Angola). 
Definir a Missão, a Visão, os Valores e a Política que constituem o ideário do Colégio S. Francisco 
de Assis Luanda Sul; Apoiar a Diretora Pedagógica, o Assessor de Direção e a Equipa de 
Coordenação em todos os assuntos relacionados com a atividade do Colégio: Gestão de clientes 
(sugestões e reclamações, admissão de alunos), de recursos humanos (participar no 
recrutamento/seleção de colaboradores, na definição e validação das tabelas salariais a aplicar 
anualmente, na admissão/promoção/demissão de pessoal, em planos de formação interna, afetação 
de equipas educativas/valência, no acompanhamento de processos de emissão de vistos de 
trabalho…), de espaços (organização das áreas e análise de recursos humanos a elas afetos), de 
funcionamento geral (assuntos relacionados com água, geradores, transporte e alojamento de 
colaboradores…), financeiros (análise de orçamentos diversos…); Definir juntamente com a DP o 
Regulamento Interno do Colégio e as Normas necessárias ao seu bom funcionamento, procedendo 
à sua posterior aprovação; Participar na conceção, análise e aprovação do Projeto Educativo de 
Escola; Apoiar a gestão de recursos humanos do CSFA Luanda Sul; Aprovar e/ou propor decisões 
de investimento (a levar à aprovação da Administração); Conceber o Relatório e Contas, 
conjuntamente com a DP e o Diretor Administrativo Financeiro (DAF) do Colégio; Aprovar alterações 
estruturais de natureza diversa; Propor o desenvolvimento de Planos de Marketing e acompanhar a 
sua implementação; Propor e/ou validar a firmação de protocolos e a celebração de acordos de 
cooperação com a comunidade educativa envolvente; Propor e/ou aprovar a realização de estudos e 
investigações científicas a nível educativo; Promover uma atmosfera de respeito, lealdade e 
excelência profissional, com a colaboração de toda a comunidade educativa; Cumprir e fazer cumprir 
os procedimentos e instruções estabelecidos no SGQ; Representar o Colégio perante as entidades 
de tutela e em todos os assuntos relacionados com a atividade; Informar regularmente a Gerência da 
Educare (SU), Lda e a Administração da Teixeira Duarte, S.A (detentora da Educare), sobre toda a 
atividade do Colégio (pedagógica, administrativa, financeira, funcionamento geral). 
 
Desde setembro de 2002 e até setembro 2010 
Diretora Geral do COLÉGIO S. FRANCISCO DE ASSIS, sedeado em Lagoas Park/Porto 
Salvo/Oeiras (Edifício 1, Piso 0). 
Estabelecimento privado de ensino com as valências de Creche e Educação Pré-Escolar. 
  
Desde Janeiro de 2002 até 2012 - Sócia-Gerente da CIMILE - SOCIEDADE GESTORA DE 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS SGPS, LDA 
 
Desde Agosto de 2001 e até à presente data  
Sócia-Gerente da MOREIRA & CUNHA, LDA. sociedade por quotas, cujo objeto social é a exploração 
e gestão de estabelecimentos de ensino ao nível de Creche, Infantil e Ensino Básico.  
A Moreira & Cunha, Lda foi “Cliente Aplauso” 2005, 200 e desde 2010 até 2021 distinção atribuída 
pelo Millennium bcp e pela Escola de Gestão do Porto, pela solidez financeira, desempenho 
económico, capacidade de inovação e envolvimento com o bcp.  
 
 
Em 2000 - Consultora nas áreas de Avaliação Psicológica e Recrutamento/Seleção na VALOR 
HUMANO, LDA 
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 Em 1999 - Consultora - Responsável pelo Recrutamento/Seleção de Técnicos de Gás para as 
empresas CME e PEREIRA DA COSTA, integrado no Projeto de Expansão de Gás Natural para a 
Área da Grande Lisboa, pela empresa ODETE FACHADA CONSULTORES, LDA  
 
Em 1998 - Consultora - Responsável pela Seleção de elementos (Chefe de Cozinha, Chefe de 
Receção e Chefe de Mesa) a integrar Equipa para abertura de Hotel em Moçambique da TEIXEIRA 
DUARTE - Engenharia e Construções, S.A. 
 
Entre 1998 e 2001 - Formadora nas áreas Comportamental e Pedagógica em empresas de diversos 
setores de atividade: Grupo Aliança-UAP, Instituto do Vinho e da Vinha, Sofarimex, Portugal Telecom, 
Pioneer, Engigás, SA (Somague), Engil, SA, Teixeira Duarte SA, IEFP, ISQ, CENJOR, Câmara 
Municipal de Lisboa, CEQUAL, CENFIC, Centro de Estudos de Formação Desportiva, Projeto 
Mercosul (Buenos Aires/Argentina), Projeto Mercosul (Assuncion/ Paraguai - convite), Colégio do 
Sagrado Coração de Maria. 
 
De 1996 a 1998- Responsável pelos Departamentos de Recrutamento/Seleção e Formação da 
SODEPO - Sociedade de Desenvolvimento do Potencial Humano, LDA. 
 
Em 1995/1996 – Direção de Recursos Humanos do METROPOLITANO DE LISBOA, S.A.:Análise, 
Descrição e Qualificação de Funções; Avaliação de Desempenho; Ações de Formação sobre o 
Projeto de Nova Identidade da Empresa; Participação no Projeto de Qualidade Total / Regularidade 
– Estudo de Caracterização do Absentismo da População de Maquinistas do Metropolitano de Lisboa. 
 

Participações em Projetos   Desde setembro 2012 até março 2013 
Apoio, a convite da entidade promotora, à implementação de Projeto de Formação de cariz solidário 
– Projeto Pescar MAXI e Projeto Pescar TDA da responsabilidade, respetivamente, da MAXI 
Angola e da TDA Angola (Grupo TEIXEIRA DUARTE) 
 
Desde março 2013 até à presente data 
Apoio à criação de Curso para “Auxiliares de Ação Educativa” numa parceria Projeto 
Pescar/CSFA Luanda Sul, participando em diversas edições (especificamente na definição de 
cronogramas e conceção de conteúdos programáticos). 
 

 

Aptidões e competências 
pessoais 

 

  

Língua materna 

Outras línguas 

 Português 

Inglês e Francês – compreensão, oralidade e escrita 

   

Aptidões e competências 
informáticas 

 Conhecimentos na ótica do utilizador de: 

• Informática (Word, Excel, Powerpoint) 

• Programas de Gestão Escolar de Alunos (Page 2000, e-Schooling e INOVAR+) 

• Plataformas de Gestão de Recursos Humanos e de Gestão Documental (Bitrix, ConnecTD, 
CVWarehouse, OK – Online Knowlege, Filedoc) 

 
 



Conselho Municipal de Educação de Oeiras (CMEO) 

Candidatura a Representante dos  

Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário Privados 

 

Helena Teixeira Duarte - Nota Biográfica 

 

Maria Helena Miranda da Rocha Moreira Teixeira Duarte nasceu em Luanda em 1968. Licenciou-se em 

Psicologia Social e das Organizações em 1992, no Instituto Superior de Psicologia Aplicada. 

Desenvolveu o seu percurso académico com 2 Pós-Graduações (em Gestão de Recursos Humanos, no 

Instituto Superior de Gestão, e em Formação Pedagógica de Formadores, no Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada), Mestrado em Administração e Gestão Educacional (Universidade Aberta em 

colaboração com a Escola Superior de Educação de Lisboa) e como Doutoranda em Ciências da Educação 

(Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa). 

 

Iniciou a sua atividade profissional em 1995 como estagiária na Direção de Recursos Humanos do 

Metropolitano de Lisboa, S.A. tendo, um ano mais tarde, integrado a SODEPO - Sociedade de 

Desenvolvimento do Potencial Humano, Lda como responsável pelos Departamentos de 

Recrutamento/Seleção e Formação (1996/1998).  

 

Desde 1998 até 2001 desenvolveu atividade como formadora nas áreas pedagógica e comportamental 

(ministrando ações em Portugal e no estrangeiro) e, ainda, como consultora responsável pelo 

recrutamento/seleção de processos específicos, em empresas de diversos setores de atividade.  

 

Em 2001 fundou a sociedade Moreira e Cunha, Lda detentora do Colégio S. Francisco de Assis (CSFA)  

Lagoas Park, localizado no complexo empresarial Lagoas Park (Oeiras), e da qual ainda é sócia-gerente.  

É membro da sua Direção Pedagógica assumindo também, desde 2010, a representação deste 

estabelecimento educativo (Comunidade Local) no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Aquilino 

Ribeiro.  

Presentemente (2022), tendo o colégio a lotação máxima de 233 alunos e dando resposta às valências de 

Creche, Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, aqui continua a desenvolver a função de Diretora 

Delegada. 

 

Em 2006, a convite da Administração da Teixeira Duarte, S.A., apoiou à fundação da Educare – Actividades 

Educativas e Culturais, Lda. empresa de direito angolano e detentora do Colégio S. Francisco de Assis 

(CSFA) Luanda Sul, instalado em Talatona - Luanda Sul/Angola.  

Detentora de todos os poderes e obrigações para realizar diligências e praticar todos os atos necessários 

ao Licenciamento Arquitetónico e Pedagógico deste estabelecimento de educação e ensino de iniciativa 

privada (com lotação máxima de 856 alunos e a funcionar mediante o currículo e programas portugueses), 

foi/tem sido responsável pela sua conceção, implementação e desenvolvimento em território angolano.  

Exercendo a função de Diretora Delegada, desde então e até à presente data, tem a responsabilidade de 

garantir a excelência dos serviços letivos e extra-letivos proporcionados e, assim, de garantir a atribuição 

e subsequentes renovações do reconhecimento, pelo Estado Português (Ministério da Educação 

Português), como entidade devidamente habilitada a exercer a lecionação da Educação Pré-Escolar, dos 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

 

Em síntese, desde 2001, que se dedica em exclusividade a desenvolver as diversas atividades adstritas ao 

exercício da função de Diretora Delegada nestes 2 estabelecimentos educativos: Colégio S. Francisco de 

Assis (CSFA) Lagoas Park (Oeiras/Portugal) e Colégio S. Francisco de Assis (CSFA) Luanda Sul 

(Luanda/Angola). 

 

Oeiras, 21 de novembro 2022 


