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Descrição Advogada com mais de 10 anos de experiência no ramo da Advocacia Empresarial  

Competências e 
Capacidades 

 Integridade  
 Iniciativa 
 Desafios profissionais 
 Flexibilidade para lidar com os imprevistos - Gestão de stress 
 Comunicação, compreensão interpessoal e empatia 
 Liderança e trabalho em equipa 

Experiência 
Profissional 

GDPR Implementer / Data Protection Officer 
dst group        |        maio de 2018 – presente     |     www.dstsgps.com 

 Definição do plano de implementação do RGPD 
 Envolvimento de toda a organização com a criação de um programa interno 
de comunicação / sensibilização / formação 
 Aconselhamento jurídico e formação interna 
 Desenvolvimento / Aplicação da metodologia Privacy By Design 
 Revisão dos procedimentos de segurança 
 Realização de Avaliações de Impacto de Proteção de Dados 
 Atualização das Políticas de Privacidade de Dados e da Regulamentação 
Interna quanto aos acessos aos dados 
 Definição do Tratamento e Catalogação de Dados 
 Cumprimento dos direitos dos Titulares 
 Validação do cumprimento do RGPD por parte de fornecedores / parceiros 

Jurista - Direito Societário e Corporativo 
dst group        |        junho de 2007 – presente     |     www.dstsgps.com 

 Aconselhamento e representação em matérias de Direito Societário  
 Corporate housekeeping de diversas sociedades 
 Apoio e aconselhamento jurídico ao nível do Direito Imobiliário, 
nomeadamente em operações de investimento imobiliário  
 Elaboração e acompanhamento de execução de diferentes contratos 
comerciais, nas diversas áreas de actuação do dst group 
 Acompanhamento de transações  
 Colaboração no desenvolvimento de iniciativas que contribuam para a 
promoção e valorização do grupo 
 Assessoria em actos de gestão corrente das respectivas sociedades comerciais 
inseridas no grupo societário 
 Actos de natureza societária, designadamente constituição de sociedades, 
fusões e aquisições, cisões, reestruturações, dissoluções e liquidações, 
suprimentos, transmissão de participações sociais e corporate governance 
 Formações internas  

Isabel Lopes Gomes da Mota 
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Formadora 
freelance        |        setembro de 2006 – presente 

 Formações em diversas áreas de Direito, e mais recentemente em RGPD 

Tradutora/Interprete Português – Francês 
freelance        |        setembro de 2004 – presente 

 Conversão de texto de um idioma para outro, na vertente literal ou adaptada 
 Tradução oral de um idioma para outro, na vertente simultânea ou 

consecutiva   

Advogada 
profissional liberal        |        setembro de 2004 – presente 

 Cédula Profissional n.º 10603P 
 Actos próprios da profissão 
 

Formação 
Académica 

DPO - Data Protection Officer 
DPMS – Anaxil  
Paris, France 
2018 

 Formação intensiva com vista à Preparação do Exame de Certificação DPO - 
Bureau Veritas® (exame agendado para 30 de novembro de 2018) 

Implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais nas 
Organizações 
Universidade do Minho – Uminho Exec (Escola de Economia e Gestão) 
Braga, Portugal 
Março e Abril 2018 

 Abordagem dos conceitos essenciais e obrigatórios para a implementação do 
RGPD nas organizações, bem como as medidas técnicas e organizacionais a 
implementar para garantir a conformidade com o Regulamento e evitar coimas 

Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa  
Universidade do Minho - Escola de Direito 
Braga, Portugal 
2014 - 2016 

 Especialidades do Direito dos Contratos e Dinâmica do Direito das Empresas 
 Ligações entre as duas vertentes  
 Articulação eficaz das regras jurídico-contratuais com as disposições relativas 
às empresas 
 Sólida formação teórica e uma forte visualização prática 
 Compreensão e argumentação orientadas para a resolução de problemas 

Tese: Os direitos especiais dos accionistas - em especial, as acções preferenciais sem 
direito de voto e a sua função financiadora das sociedades  
Orientada pela Prof. Dra. Catarina Isabel da Silva Santos Serra 

Formação Pedagógica de Formadores 
City School 
Braga, Portugal 
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2006 
 120 horas de formação com obtenção do CAP (actual CCP)    

Licenciatura em Direito 
Universidade do Minho - Escola de Direito 
Braga, Portugal 
1997 - 2002 

 Licenciatura pré-bolonha  
 5 anos de estudo do Direito nas suas mais diversas áreas  

Baccalauréat Scientifique (Bac S) 
Lycée Jacques Prévert 
Paris, France 
1996 

 Ensino Básico e Secundário levado a cabo em França 
 Conclusão do ensino secundário na área científico-natural, com forte 
orientação para a Matemática e para as Ciências 
 Ensino do rigor no trabalho mediante actividades teóricas e práticas 
 Conclusão do ensino secundário com aproveitamento nos exames ad-hoc de 
Língua e Cultura Portuguesa, realizados por iniciativa do Ministério da Educação, 
junto das Comunidades Portuguesas em França 
 

Nota: A mudança de ramo para o Direito deve-se única e exclusivamente ao desejo de 
abraçar uma carreira ligada ao Direito desde criança.  
 

Formação 
Complementar 

Gestão de Finanças para não Financeiros  
Tecminho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento 
Braga, Portugal  
2019 (Fevereiro e Março) 

 Dominar os principais conceitos financeiros e o enquadramento em que atua 
a função financeira das empresas; Utilizar os instrumentos, métodos e técnicas de 
análise financeira; Avaliar e interpretar a situação económico-financeira de uma 
empresa e as condições de equilíbrio financeiro; Refletir sobre as problemáticas 
do risco, rendibilidade e valor das empresas nas decisões de gestão das empresas. 

 
Marketing Digital & E-Commerce 
Winning Scientific Management 
Porto, Portugal 
2018 

 Relevância emergente do marketing digital 
 Ferramentas de marketing e contextos de utilização 
  e-Commerce, contextos de utilização e aplicabilidade / complementaridade 
no desenvolvimento de estratégias comerciais corporativas  

Comunicação e Negociação no âmbito da gestão de projecto 
Winning Scientific Management 
Porto, Portugal 
2018 

 Princípios de comunicação 
 Comunicação, Negociação e Inteligência Emocional e Contextual 
 Comunicação e Negociação no âmbito do projecto (equipa, parceiros, 
stakeholders, …) 
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 Comunicação na visão da Programação Neurolinguística 

Idiomas  Francês      Língua materna 
 Espanhol   Avançado (Oral e Escrita) 
 Inglês         Intermédio (Oral e Escrita) 

Carta de 
condução 

Carta de condução - Categorias A e B desde 1997 

 


