
Carla da Conceição Afonso Correia 
Nasceu a 21 de agosto de 1969. 

Habilitações académicas 

É licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa. 

Atividade profissional 

Iniciou a sua atividade profissional em 1996 na sociedade de 

advogados Fernando Seara, José Luís Seixas e Gonçalo Ribeiro da Costa, onde exerceu advocacia 

maioritariamente em direito comercial. 

Integrou o Grupo Águas de Portugal em 1999 enquanto responsável pelos serviços jurídicos da 

AQUAPOR, empresa com atividade na área das concessões municipais de abastecimento de 

água e saneamento. 

Em janeiro do ano 2000, transitou para a AdP Serviços assumindo o cargo de Diretora dos 

Serviços Jurídicos, coordenando a assessoria jurídica prestada à holding e às várias empresas do 

Grupo, funções que exerceu até março de 2005, acumulando com as de Secretária da Sociedade 

da AdP SGPS e de outras empresas do Grupo. 

Como Chefe do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das 

Comunicações do XVII Governo Constitucional, entre 2005 e 2009, acompanhou a elaboração 

do Código dos Contratos Públicos e a criação e implementação do programa e.escola. 

De 2010 a 2012, foi Vogal da Comissão Executiva da SANEST, tendo, nos dois anos seguintes, 

assumido o cargo de Vogal do Conselho de Administração da Empresa, também com funções 

executivas. 

Enquanto assessora do Conselho de Administração da EPAL, entre maio de 2014 e novembro 

de 2015, exerceu as funções correspondentes a Diretora do Gabinete de Imagem e 

Comunicação e de assessoria a projetos estratégicos. 

Em novembro de 2015, assumiu o cargo de Chefe do Gabinete do Secretário de Estado do 

Ambiente do XXI Governo Constitucional, com responsabilidade pelo acompanhamento de 

processos de pré contencioso e contencioso comunitário, transposição de diretivas, auditorias 

do Tribunal de Contas, entre outros processos relacionados com as empresas e institutos 

tutelados pela Secretaria de Estado. 

Desempenhou o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da AdP - Águas de 

Portugal, SGPS, S.A. entre junho de 2016 e maio de 2020. 

É, desde 4 de maio de 2020, Administradora Executiva na AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A.. 


