
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAÇÃO PESSOAL 

Nome: Marta Martinho de Assunção Ramalho Gomes  

Email:martaramalhogomes@gmail.com 

Nacionalidade e naturalidade: Portuguesa, Lisboa 

Data de nascimento: 19 de dezembro de 1990 

 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Até 2005: Ensino básico (Colégio Quinta do Lago, São Domingos de Rana, Cascais). 

2005 – 2008: Ensino Secundário (Escola Secundária Sebastião e Silva, Oeiras). 

2008 – 2012: Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa – Escola de Lisboa. 

2012 – 2013: LL.M. Law in a European and Global Context na Católica Global School of Law. 

2016: Public Procurement Summer School, organizada pela Universidade Católica do Porto, em 

setembro de 2016. 

2017: Pós-graduação em Justiça Administrativa e Fiscal, organizada pelo CEDIPRE – Centro 

de Estudos de Direito Público e Regulação. 

2018: Pós-graduação em Direito da Energia, organizada pela Faculdade de Direito da 

Universidade Católica Portuguesa.  

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

▪ julho – agosto de 2012: Estágio de Verão na pbbr – Pedro Pinto, Bessa Monteiro, 

Reis, Branco, Alexandre Jardim & Associados. 

▪ setembro de 2013 – outubro de 2016: Estágio profissional na Morais Leitão, Galvão 

Teles, Soares da Silva & Associados, tendo integrado a área de prática de 

Administrativo e Contratação Pública e a área de prática de Bancário e Financeiro. 

▪ novembro de 2016 – março de 2017: Advogada na Morais Leitão, Galvão Teles, 

Soares da Silva & Associados, tendo integrado a área de prática de Administrativo e 

Contratação Pública. 

▪ abril de 2017 – novembro de 2019: Advogada na Vieira de Almeida & Associados, 

tendo integrado a área de prática de Público. 
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➢ Principais funções:  

✓ Assessoria em matérias de direito administrativo geral, bem como na 

área específica de contratação pública, com destaque para a assessoria 

de entidades adjudicantes e concorrentes em procedimentos de 

contratação pública, acompanhamento de processos de privatização e 

de projetos em regime de project finance; 

✓ Acompanhamento de processos de contencioso administrativo geral e 

de contencioso pré-contratual; 

✓ Auxílio na elaboração de pareceres jurídicos no domínio do direito 

administrativo (em especial, no domínio da contratação pública) e 

participação, enquanto oradora, em diversas formações a entidades 

públicas e privadas na área da contratação pública.  

▪ novembro de 2019 – atualmente: Adjunta no gabinete do Secretário de Estado da 

Presidência do Conselho de Ministros.  

➢ Principais funções:  

✓ Acompanhamento do procedimento legislativo do Governo; 

✓ Análise jurídico-constitucional e do impacto político de decretos-

leis e de resoluções do Conselho de Ministros; 

✓ Redação e negociação do conteúdo de decretos-leis e de resoluções 

do Conselho de Ministros em conjunto com os vários 

intervenientes (ministérios e serviços). 

 

COLABORAÇÃO EM PUBLICAÇÕES 

▪ Colaboração no capítulo «O Sistema de Saúde Português» do manual «Direito da Saúde – 

Lições», Universidade Católica Editora, Lisboa, 2014, da autoria dos Professores 

Maria João Estorninho e Tiago Macieirinha. 

▪ Elaboração de artigo subordinado ao tema “Anotação legal ao artigo 46.º da Lei n.º 98/97, 

de 26 de agosto, que aprova a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (“LOPTC”) 

– breves considerações” publicado na Revista de Direito Administrativo (RDA) n.º 5, 

AAFDL Lisboa, maio-agosto 2019. 

▪ Elaboração de artigo subordinado ao tema “Considerações sobre a extinção dos acordos-

quadro nos contratos celebrados e nos procedimentos iniciados ao seu abrigo” publicado no livro 

Centralização e Agregação de Compras Públicas- Reflexões Sobre uma Tendência 

Actual da Contratação Pública, Almedina, ICJP/CIDP, 2019.  



 

COLABORAÇÃO EM PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO 

▪ maio de 2017 – abril de 2019: Investigadora no projeto de investigação “A 

centralização das compras públicas”, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP), 

coordenado pelo Professor Miguel Assis Raimundo.  

▪ janeiro de 2018 – Colaboração na Revista de Direito Administrativo (RDA) Ano I, 

n.º 1, AAFDL Lisboa, janeiro de 2018. 

▪ dezembro de 2019 – atualmente: Investigadora associada no Centro de 

Investigação de Direito Público (CIDP/ICJP). 

 

INTERVENÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÕES E AÇÕES DE FORMAÇÃO 

▪ janeiro de 2018 – atualmente: Docente no Curso de Pós-Graduação em Direito da 

Saúde, Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Escola de 

Lisboa. 

▪ maio de 2019: Oradora na conferência “Jornadas de Direito dos Contratos Públicos” 

com o tema “Reflexos da extinção do acordo quadro sobre os contratos celebrados ao seu abrigo”, 

organizada pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. 

▪ 2017 – novembro de 2019: Participação em ações de formação organizadas pela 

Vieira de Almeida & Associados, a entidades públicas e privadas, sobre contratação 

pública. 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 

 

 

  

 

Língua inglesa Data do exame Nota 

First Certificate in 

English 

junho de 2009 B 

IELTS agosto de 2012 7.5 em 9 


