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Paula Guimarães nasceu em Lisboa em 1966 e é licenciada em Direito. Iniciou a sua atividade 
profissional na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e posteriormente desempenhou funções 
de assessora da União das Mutualidades Portuguesas, Chefe de Divisão no Instituto para o 
Desenvolvimento Social, Vice-Presidente no Instituto de Reinserção Social, Administradora 
não executiva das Residências Montepio, Diretora da Fundação Montepio, Presidente do 
GRACE e membro do júri do Prémio Gulbenkian. Foi membro do Conselho Nacional para a 
Terceira Idade, Conselho Nacional para a Saúde Mental, Conselho Nacional para o Mercado 
Social de Emprego, Conselho Nacional para o Voluntariado, membro do grupo de trabalho 
Portugal +Velho promovido pela APAV, membro do Júri do Prémio Caixa Social da Caixa Geral 
de Depósitos e Presidente do júri da Marca Entidade Empregadora Inclusiva. Foi, igualmente 
diretora da Provedoria da Associação Mutualista Montepio, Diretora da Fundação Montepio, 
membro da Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique, Coordenadora do Grupo de 
Missão para os Cuidadores Informais das Avenidas Novas e membro da Comissão Nacional de 
Acompanhamento dos Projetos Piloto dos Cuidadores Informais e do Conselho Geral do 
ISCTE. Atualmente é formadora voluntária e docente em licenciaturas, mestrados e pós-
graduações no domínio da gerontologia, economia social e sustentabilidade em diversos 
estabelecimentos de ensino superior e coordenadora do Projeto do IPAV para os Cuidadores 
Informais. É promotora da Casa Museu Oliveira Guimarães, membro do Conselho de 
Sustentabilidade do ISCTE, membro do Conselho Consultivo do GRACE, membro do Conselho 
de Curadores do Espaço T, Vice-Presidente da Aliança ODS Portugal e membro do Conselho 
Social da EAPN. É associada e membro de órgãos sociais de diversas entidades, colabora 
regularmente em diversas publicações, sendo autora de artigos de opinião, ensaio, teatro, 
poesia, ficção, dois livros para crianças e um livro recente de contos sobre a Pandemia, “Sem 
Máscara”. É oficial da ordem de mérito. 

Paula Guimarães was born in Lisbon in 1966 and has a degree in law. She began her 
professional career at Santa Casa da Misericórdia de Lisboa and later served as a consultant 
to the Union of Portuguese Mutual Societies, Head of Department at the Institute for Social 
Development, Vice-President at the Institute for Social Reintegration, Non-Executive Director 
of Montepio Residences, Director of the Montepio Foundation, President of GRACE and 
member of the jury of the Gulbenkian Prize Award. She was a member of the National Council 
for the Elderly, the National Council for Mental Health, the National Council for the Social 
Labour Market, the National Council for Volunteering, member of the Portugal+Velho Working 
Group promoted by APAV, member of the jury of Caixa Social Award of Caixa Geral de 
Depósitos and President of the jury of Marca Entidade Empregadora Inclusiva. She has also 
been Director of the Provedoria of Montepio Mutual Association, Director of the Montepio 
Foundation, member of the Municipal Assembly of Campo de Ourique, Coordinator of the 
Mission Group for Informal Caregivers of Avenidas Novas and member of the National 



Commission for Monitoring the Pilot Projects for Informal Caregivers and of the General 
Council of ISCTE. She is currently a volunteer trainer and lecturer for bachelor, master and 
postgraduate courses in gerontology, social economy and sustainability at various higher 
education institutions and coordinator of the IPAV informal caregivers project. She is a 
promoter of Casa Museu Oliveira Guimarães, member of the Sustainability Council of ISCTE, 
member of the Advisory Board of GRACE, member of the Board of Trustees of Espaço T, Vice 
President of Aliança ODS Portugal and member of the Social Council of EAPN. She is a 
shareholder and member of governing bodies of several institutions, a regular contributor to 
various publications and the author of opinion pieces, essays, plays, poems, fiction, two 
children's books and a recent book of short stories about the pandemic, "Without a Mask". 
She is an Officer of the Order of Merit. 


