Biografia/Biography

setembro/September 2020

Sandra Martins Pereira
Dr. Martins Pereira is the first Portuguese citizen to be
voted as a member of the Board of Directors of the
European Association for Palliative Care (EAPC). Currently,
she is Vice-President of the EAPC, the largest palliative care
association in the World.

Dr. Sandra Martins Pereira is Director of the Institute of
Bioethics, Universidade Católica Portuguesa, and
coordinator of the PhD Program in Bioethics. Dr. Martins
Pereira obtained her Doctorate in Bioethics from the
Universidade Católica Portuguesa (Portugal) in 2011. She
received post-doctoral research training in palliative and
end of life care research within the EU FP7 Marie Curie ITN
funded project Euro-Impact (Vrije Universiteit Medisch
Centrum Amsterdam - VUmc, Netherlands). She was also
visiting researcher at the End-of-Life Care Research Group,
Vrije Universiteit Brussels. Dr. Martins Pereira holds a postdoctorate and a master in Bioethics (Universidade Católica
Portuguesa); a post-graduate degree in Palliative Care; a
bachelor in Education Sciences (University of Porto); and a
bachelor in Nursing (Nursing College of Porto).
Dr. Martins Pereira is FCT Principal Investigator at CEGE:
Research Center in Management and Economics,
Universidade Católica Portuguesa, where she is CoPrincipal Investigator of the area of Sustainability and
Ethics. She is also Invited Lecturer at the PhD programme
in Bioethics, Institute of Bioethics, where she teaches and
coordinates several education activities on ethics at the
end-of-life and empirical research methods. She is Invited
Professor in Palliative Care at the Institute of Health
Sciences at this university. Previously, she worked as a
senior researcher at the VUmc, EMGO+ Institute for Health
and Care Research, Amsterdam. Between 2003 and 2013,
she held an associate professor position at the University
of Azores, where she developed and coordinated an
interdisciplinary post-graduation degree in palliative care
(2010-2013). Between 1996 and 2003, she worked as a
clinical nurse in several university teaching hospitals.

She is member of the scientific coordination board of the
Portuguese Observatory on Palliative Care. She integrated
the Steering Group of the European Association for
Palliative Care (EAPC) Taskforce on Education for
Psychologists (2009-2011) and co-chaired the EAPC
Taskforce on preparation for practice in Palliative Care
Nursing across the EU (2014-2020). Currently, she works
actively in several international and research-based
taskforces and reference groups of the EAPC. She
integrates the Social Media team of this worldwide
association.
In sum, Dr. Sandra Martins Pereira is involved in research
combining the areas of palliative and end of life care,
bioethics empirical research, and clinical ethics. The quality
of her work has been widely recognized by her peers in
international and national events.
She has participated as member of organizing and scientific
committees internationally, and acts as evaluator for
European funding agencies (e.g., Research Foundation Flanders FWO, Belgium; European Science Foundation ESF,
France). In 2019, the European Commission, ERA,
recognized Dr. Sandra Martins Pereira as one of the FP7
Marie (Skłodowska-)Curie actions M(S)CA ‘People’
programme researchers with an exceptional career path
for research. Through her work, she pursues high-quality
research and outputs that positively influence healthcare
practices and policies with a meaningful societal impact.

Since 2016, she is screening editor and member of the
editorial board of Palliative Medicine (SAGE), the highest
ranked journal in the field of palliative and end of life care.
She has regular activity as a reviewer and academic guest
editor for several journals in the field of palliative care,
bioethics, nursing and health sciences. She has supervised
and co-supervised more than two hundred bachelor
students in nursing; supervised and integrated the jury of
more than fifty master, doctorate and professorship
candidates in Portugal, Spain, Brazil, Netherlands and
Norway.
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Sandra Martins Pereira é Diretora do Instituto de Bioética
da Universidade Católica Portuguesa, e coordenadora do
Programa de Doutoramento em Bioética desta instituição.
É doutorada em Bioética pela Universidade Católica
Portuguesa (Portugal, 2011). Posteriormente, realizou
formação pós-doutoral em investigação em cuidados
paliativos e em fim de vida no âmbito do projeto europeu
EU FP7 Marie Curie ITN Euro-Impact na Vrije Universiteit
Medisch Centrum Amsterdam - VUmc, Holanda. Foi
também investigadora visitante no End-of-Life Care
Research Group, Vrije Universiteit Brussels, na Bélgica. A
Doutora Sandra Martins Pereira tem ainda um pósdoutoramento e um mestrado em Bioética (Universidade
Católica Portuguesa), uma pós-graduação em cuidados
paliativos, uma licenciatura em Ciências da Educação
(Universidade do Porto) e uma licenciatura em
Enfermagem (Escola Superior de Enfermagem do Porto).
Atualmente, a Doutora Sandra Martins Pereira é
Investigadora Principal FCT no CEGE, Centro de Estudos em
Gestão e Economia, na Universidade Católica Portuguesa,
sendo Investigadora Co-Principal da área de
Sustentabilidade e Ética. É também professora convidada
no programa de doutoramento em bioética do Instituto de
Bioética, aonde leciona e coordena diversas atividades
formativas sobre ética no fim de vida e metodologias de
investigação. A Doutora Sandra Martins Pereira é
Professora Auxiliar Convidada no Instituto de Ciências de
Saúde (Lisboa) desta universidade no âmbito do mestrado
em cuidados paliativos. Anteriormente, trabalhou como
investigadora sénior no VUmc, EMGO+ Institute for Health
and Care Research, em Amesterdão. Entre 2003 e 2013 foi
professora na Universidade dos Açores, aonde criou e
coordenou o curso de pós-graduação em cuidados
paliativos e foi membro do Conselho Técnico-Científico
(2010-2013). Entre 1996 e 2003, exerceu funções como
enfermeira em diferentes hospitais universitários.
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Desde 2016, é “screening editor” e membro da direção
editorial da revista Palliative Medicine (SAGE), a revista de
maior impacto e prestígio internacional na área dos
cuidados paliativos e em fim de vida. Tem ainda atividade
regular como revisora e editora convidada de diversas
revistas científicas internacionais e nacionais na área dos
cuidados paliativos, bioética, enfermagem e ciências da
saúde. A Doutora Sandra Martins Pereira orientou e
coorientou mais de 200 estudantes de enfermagem,
orientou e integrou o júri de mais de 50 candidatos de
mestrado, doutoramento em diversas áreas científicas
(e.g., cuidados paliativos, bioética, enfermagem) e provas
públicas para atribuição do título de especialista do ensino
superior politécnico, em Portugal, Espanha, Brasil,
Holanda, Noruega, Alemanha e Finlândia.
A Doutora Sandra Martins Pereira foi a primeira cidadã
portuguesa a ser votada para a Direção da European
Association for Palliative Care (EAPC) – Associação
Europeia de Cuidados Paliativos. Atualmente, é VicePresidente desta associação, a maior associação de
cuidados paliativos a nível mundial.
É membro da comissão coordenadora-científica do
Observatório Português dos Cuidados Paliativos. Integrou
o grupo coordenador do grupo de trabalho sobre formação
dos psicólogos em cuidados paliativos da EAPC (20092011) e co-coordenou o grupo de trabalho sobre formação
em enfermagem em cuidados paliativos na União Europeia
(2014-2020) desta associação. Atualmente, está envolvida
em diversos grupos de trabalho de investigação e grupos
de referência internacionais da EAPC, integrando ainda a
equipa de Social Media desta associação mundial.
Em síntese, a Doutora Sandra Martins Pereira dedica-se a
investigação que entrecruza as áreas de cuidados
paliativos e em fim de vida, investigação empírica em
bioética e ética clínica. A qualidade do seu trabalho tem
sido reconhecida amplamente pelos seus pares em
diversos eventos científicos nacionais e internacionais.
Tem participado ativamente em comissões organizadoras
e científicas nacionais e internacionais, e é avaliadora de
agências europeias de financiamento (e.g., Research
Foundation - Flanders FWO, Belgium; European Science
Foundation ESF, France). Em 2019, a Comissão Europeia,
ERA, reconheceu a Doutora Sandra Martins Pereira como
um dos investigadores do programa FP7 Marie
(Skłodowska-)Curie actions M(S)CA ‘People’ com um
percurso excecional de investigação. Através do seu
trabalho, a Doutora Sandra Martins Pereira procura
desenvolver investigação de excelência com resultados
que possam influenciar positivamente as práticas de
cuidados e políticas de saúde, e que tenham significado e
impacto social.
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