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CONTACTOS
sandrabaraonobre@gmail.com

QUEM SOU EU?
Cidadã portuguesa nascida em França em 1972, regresso a Portugal com a família em
1980 e vivo em Portimão, no Algarve, até ao fim dos estudos secundários. Em 1995

+ 351 914857198

licencio-me em Relações Internacionais, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa. Desempenho funções na Telecel, na

acordofotografico.com

Câmara de Comércio Uruguaio-Portuguesa (em Montevideu), na Fundação de

abiblioterapeuta.com

Serralves e na livraria on-line WOOK (do Grupo Porto Editora), onde trabalho entre
2003 e 2015. Nos entretantos, nunca parei de viajar. Em 2011, crio o

Av. D. Afonso Henriques,

Acordofotografico.com — um site onde, com fotografias e textos da minha autoria,

1124, Hab. 201, 4450-011

homenageio o ato de ler — e em 2014 parto de mochila às costas para fazer uma volta

Matosinhos

ao mundo. Após o regresso a Portugal, decido mudar de vida e trabalhar por conta
própria. Obtenho um certificado internacional de Coaching Practitioner e lanço, em

FORMAÇÃO

2016, Abiblioterapeuta.com, um serviço de Biblioterapia. Nesse mesmo ano, torno-me
líder freelance de viagens para a Magellan Route, uma startup portuguesa, e inauguro
as viagens ao Irão. Três anos volvidos, em Julho de 2019, tornei-me sócia da empresa.

LICENCIATURA EM RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
1995
Instituto Superior de Ciências

Em Junho de 2017, a convite da Relógio d’ Água, publico o livro “Uma Volta ao Mundo
com Leitores”, um relato de viagem. Não posso passar sem viajar, ler e escrever.
Aprender continuamente é o meu maior estímulo.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Sociais e Políticas, Universidade
Técnica de Lisboa

BIBLIOTERAPEUTA
Abiblioterapeuta.com | Desde Maio 2016

OBRA PUBLICADA

Como Biblioterapeuta — quer com clientes particulares, quer em contexto corporativo
— trabalho em prol de uma mudança para melhor. Faço um levantamento das
necessidades da pessoa ou instituição que procura os meus serviços, investigo e
apresento a lista de títulos a ler, providencio orientações para essas leituras e depois,
no decorrer das sessões seguintes, trabalhamos sobre as aprendizagens e descobertas
feitas e vemos de que forma podem ser aplicadas na vida do dia a dia, através do
estabelecimento de um plano de acção, para potenciar uma transformação positiva.
Para além disto, dinamizo oficinas e acções de formação diversas para divulgação dos
benefícios da Biblioterapia e suas aplicações práticas; redijo bulas biblioterapêuticas
para as novidades literárias vendidas nas Livrarias Bertrand; coordenei o projecto de
voluntariado "Ler Faz Bem" criado pela Imprensa Nacional- Casa da Moeda, e que
consistiu na leitura em voz alta à cabeceira de doentes internados no Centro Hospitalar
do Porto. Actualmente o projeto chama-se "Voz aos Livros", e está sob a alçada da
Macaréu, uma associação sem fins culturais com sede no Porto e continua son minha
coordenação.

COACH
Desde Abril 2016
No decorrer desta actividade, tenho trabalhados sobretudo com clientes particulares, adultos e adolescentes.

LÍDER DE VIAGENS FREELANCE
Magellan Route | Desde Março 2016
Total responsável pelas viagens que lidero no terreno com os clientes: escolha do destino, duração da viagem, orçamentação,
roteiro, reservas de transportes e alojamentos (e outros aspectos de ordem logística), angariação de clientes, produção de
informação, entre todos os outros detalhes inerentes a qualquer viagem. Inaugurei o Irão como destino Magellan Route em
Setembro de 2016 e voltei ao país em Abril de 2017. Inauguro Myanmar como destino em Outubro de 2017.

COORDENAÇÃO DA EQUIPA DE GESTÃO DE CONTEÚDOS
WOOK | Grupo Porto Editora | Julho 2012 a Março 2015
De entre as principais funções, destaco: calendarização de acções comerciais e/ou campanhas; definição de estratégias comerciais;
negociação de acções comerciais e campanhas com editoras/distribuidoras nacionais e estrangeiras; calendarização de newsletters;
edição/revisão de newsletters; monitorização de objectivos de vendas; elaboração de relatórios para a administração.

GESTÃO DE CONTEÚDOS
WOOK | Grupo Porto Editora | Outubro 2003 a Junho 2012
De entre as principais responsabilidades, destaco: manutenção/gestão da base de dados da livraria; manutenção/gestão das montras
virtuais; contacto permanente com editores/distribuidores nacionais e estrangeiros; realização de parcerias estratégicas com
editores; representação em feiras (Frankfurt e Londres); elaboração de newsletters / CRM (Customer Relationship Management);
pesquisa de títulos a pedido dos clientes; atendimento ao cliente; participação no desenvolvimento de ferramentas de trabalho
(software de gestão).

ASSISTENTE DE MARKETING
Centro Multimédia | Grupo Porto Editora | Agosto 2000 a Setembro 2003
De entre as principais responsabilidades, destaco: angariação de parcerias e patrocínios para sites e produtos multimédia; divulgação
dos sites e dos produtos multimédia; planeamento e desenvolvimento de materiais gráficos promocionais; implementação da área B2B
Porto Editora; implementação do serviço de atendimento ao cliente no âmbito do projeto WebShelf; resposta a solicitações de
clientes/utilizadores de serviços/produtos multimédia; teste/revisão de produtos multimédia.

ASSISTENTE DE MARKETING
Fundação de Serralves| Março a Julho de 2000
De entre as principais responsabilidades, destaco: responsável pelo aluguer de espaços para organização de eventos;
acompanhamento permanente dos clientes desde a adjudicação, até ao fim do evento; realização de orçamentos e contratação de
todos os serviços necessários (catering, decoração, iluminação, música, etc.); coordenação de equipas na montagem/desmontagem dos
eventos: logística, recepcionistas, limpeza, entre outros.

ESTAGIÁRIA PROGRAMA CONTACTO II
ICEP – Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal| Outubro 1998 a Dezembro 1999
Depois de um estágio inicial realizado em Lisboa, para participação no Curso de Gestão Internacional, realizei um estágio de seis
semanas na Delegação do ICEP no Porto para preparação do estágio no país de destino: o Uruguai. Uma vez no Uruguai, o estágio
decorreu na Câmara de Comércio Uruguaio-Portuguesa de Montevideo, assim como no Ministério de Relações Exteriores, entre
outras instituições públicas daquele país. No decurso do estágio elaborei um trabalho aprofundado da balança comercial Portugal e o
Uruguai entre 1990/1998. Em janeiro de 2000 a direcção do Programa Contacto atribuiu-me o Prémio de Mérito pelo meu
desempenho.

ASSISTENTE e FORMADORA
Telecel, SA| Direcção de Serviço de Apoio a Clientes | Junho 1996 a Setembro 1998
Depois de dois meses de formação inicial, estive até junho de 1997 em atendimento telefónico no Serviço de Apoio a Clientes. De
junho a setembro do mesmo ano colaborei na Área de Qualidade também do Serviço de Apoio a Clientes no atendimento e resolução
de situações de insatisfação por parte dos clientes. Em outubro de 1997 ingressei na Área de Formação do Serviço de Apoio a
Clientes. Para além da formação ministrada em Lisboa e no Porto aos novos colaboradores recrutados, colaborei igualmente em ações
de formação da Área das Vendas ministrando formação a Agentes e Subagentes autorizados da Telecel.

ESTAGIÁRIA
TVI - Televisão Independente| Março a Junho 1996
Colaboração na Secção Internacional dos vários espaços noticiosos (preparação das peças: montagem de imagens, redação e leitura
dos textos) e realização de reportagens sobre temas de interesse geral para o programa “Dez para a uma”.

FORMAÇÃO ACADÉMICA
LICENCIATURA (PRÉ-BOLONHA) EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Universidade Técnica de Lisboa | 1991-1995
Especialização em Estudos Tropicais
Média: 15/20

ESTUDOS SECUNDÁRIOS
Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes / Portimão | Vertente Estudos Humanísticos | 1988-1991
Média: 19/20

OUTRAS FORMAÇÕES

A TERAPIA PELOS LIVROS
Curso | Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto | 2016
COACHING PRACTITIONER
Certificado Internacional | Solfut, Lda / I Have The Power | 2015-2016
ESCRITA E JORNALISMO DE VIAGEM
Workshop | Gonçalo Cadilhe / Terra Firme | 2014
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS
CCP n.º F615506/2013 | Alamedas Office | 2013
EMPREENDER: DA IDEIA AO NEGÓCIO
Curso | ANJE / Deco Proteste | 2013
FOTOGRAFIA / RETRATO
Workshop | Instituto Português de Fotografia / Porto | 2013
ESCRITA CRIATIVA
Workshop | Na'Mente | 2012
GESTÃO DE PROJETOS EDITORIAIS
Curso | Booktailors | 2012
PINTURA A ÓLEO
Aulas | Atelier Teresa Freitas / Porto | 2004-2008

PINTURA
Curso Livre | Cooperativa Árvore / Porto | 2002-2003
DESENHO E PINTURA
Curso | Ateneu de Montevideo / Uruguai | 1999
WINDOWS 95
Curso | Escola de Informática / Galileu | 1996
DIPLOMA DE ESPANHOL COMO LÍNGUA PARA ESTRANGEIROS
Nível Superior | Instituto Cervantes / Lisboa | 1995
CURSO DE VERÃO PARA ESTRANGEIROS
Bolseira | Ministerio de Relaciones Exteriores de España / Escuela Diplomatica de Madrid | 1995

IDIOMAS
INGLÊS
Falado, escrito e lido fluentemente
FRANCÊS
Falado, escrito e lido fluentemente
ESPANHOL
Falado, escrito e lido fluentemente

OUTROS PROJETOS
EXPOSIÇÕES ACORDO FOTOGRÁFICO
Biblioteca Municipal de Macedo de Cavaleiros (2019) | Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira (2019) | Biblioteca
Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen / Loulé (2019) | Biblioteca Municipal de Ovar (2019) | Biblioteca
Municipal de Arouca (2018) | Junta de Freguesia de Santa Maria / V.N. de Famalicão (2018) | Biblioteca Municipal de
Aveiro (2018) | LeV - Literatura em Viagem / Matosinhos (2018) | ISAG/European Business School / Porto (2018) |
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço/ Guarda (2017) | Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha (2017) | Biblioteca
Municipal Manuel Teixeira Gomes / Portimão (2016) | Moustache Coffee House / Porto (2015) | FNAC Leiria (2014) |
Espaço Cultural Portas da Vila / Guimarães (2013) | Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto
(2013) | Biblioteca Municipal Almeida Garrett / Porto (2013) | Quintal Bioshop / Porto (2013).
VOLUNTARIADO
Projecto "Ler Faz Bem" | Imprensa Nacional Casa da Moeda | Desde 2016
Uma vez por semana leio em voz alta aos utentes internados no serviço de Neurofisiologia do Hospital de Santo
António, no Porto.
CRONISTA
Publicação regular de crónicas sobre livros, viagens e desenvolvimento pessoal no site vidaself.com | Desde 2015

VIAGEM DE VOLTA AO MUNDO
Para concretizar o sonho de fazer uma viagem de longa duração, festejar os dez anos de autotransplante de medula
óssea e conhecer e fotografar leitores em países de língua oficial portuguesa, entre outros. Visitei: Brasil, Austrália,
Timor-Leste, Malásia, Tailândia, Laos, Camboja, Vietname, China, Índia, Zanzibar, África do Sul, São Tomé e Príncipe e
Cabo Verde | 2014

ACORDO FOTOGRÁFICO NO METRO DO PORTO
Parceria com a Metro do Porto para fotografar e entrevistar utentes do metro a ler. As imagens foram exibidas na
Metro TV (circuito interno de televisão) | De Outubro de 2013 a Janeiro de 2014

ACORDO FOTOGRÁFICO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA GARRETT
Parceria com a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto, para fotografar os utentes da sala de leitura | 2013

VOLUNTARIADO
Junior Achievment Worldwide | Vila Nova de Gaia / Argoncilhe | 2007
Uma vez por semana, durante vários meses, providenciei a alunos do 9º ano de escolaridade formação sobre Cidadania e
Literacia Financeira.

