CURRICULUM VITAE - 2017
Maria dos Anjos Lopes Duarte
Data de nascimento: 27 de julho de 1965

HABILITAÇÕES ACADÉMIAS E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa, concluída
em julho de 1990.
Seminário de Alta Direção, pelo Instituto Nacional de Administração (INA), concluído em dezembro de 2005.
CAGEP - Curso Avançado em Gestão Pública, pelo Instituto Nacional de Administração (INA), concluído em abril de 2009.
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