
 

 
Paula Cristina Soares Aguiar de Oliveira 

 

Estudou línguas no ISLA (tradução - Inglês / Francês) e tem desenvolvido a sua atividade 

profissional em diferentes áreas com especial enfoque na produção audiovisual. 

Colaborou com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ensinou Inglês em escolas públicas  e 

em 1992, mudou-se temporariamente para Espanha, para trabalhar para as relações públicas 

do Pavilhão de Portugal na EXPO 92, em Sevilha. 

De regresso a Lisboa, em 1993, começou a trabalhar em produção audiovisual na Rosa 

Filmes. 

Entre 1997/99,  foi produtora do Teatro Camões e colaborou com o gabinete de edições da 

EXPO 98. 

Desde de 2000 que trabalha como produtora executiva, coordenadora de produção e/ou 

diretora de produção de múltiplos projetos de ficção e documentário na LX Filmes, na 

Madragoa Filmes, na David & Golias, na “Filmes do Tejo” e em várias produtoras de 

publicidade, tais como “Filmes do Tejo”, “Page International”, “Southwest”. 

 

Complementarmente em 2007 iniciou a sua colaboração como formadora em diferentes 

escolas, sempre na área da produção audiovisual de documentário e ficção (Restart, Escola 

Val do Rio, World Academy). 

 

Em 2009, fez uma pós-graduação em Gestão e Estratégia Empresarial no ISLA e continuou a 

trabalhar como freelancer em produção audiovisual. 

 

Integrou o júri de concursos de apoio à produção do ICA em 2013 e 2014. 

 

Em 2014, foi coordenadora do EURODOC em Montpellier (França), programa internacional de 

formação que reúne anualmente mais de uma centena de profissionais na área da produção de 

documentários, incluindo produtores, realizadores, diretores de programação dos principais 

canais televisivos europeus e responsáveis de instituições de financiamento audiovisual. 

 

No início de 2015, de regresso a Lisboa voltou a trabalhar como produtora executiva da            

LX Filmes, continuou a colaborar como formadora da Restart e foi responsável pela 

organização de uma sessão internacional do Eurodoc em Sintra. 

 

Em Setembro do mesmo ano, foi convidada a integrar a equipa da RTP Internacional , ficando 

responsável pela produção de conteúdos do programa diário “A Hora dos Portugueses” e pela 

coordenação do programa semanal de debate cultural e informativo “Decisão Nacional”. 



Em Maio de 2016, aceitou um novo desafio tornando-se a representante da RTP junto do ICA – 

Instituto do Cinema e Audiovisual e responsável pela coordenação e acompanhamento das 

Consultas de Conteúdos Audiovisuais e Cinematográficos da RTP. 

 

Entre Fevereiro e Maio de 2018, integrou a equipa do  Eurovision Song Contest que teve lugar, 

pela primeira vez, em Lisboa.  

 

https://pt.linkedin.com/in/paulaoliveira2 

 

 


