
 

 

Paula Cristina Soares Aguiar de Oliveira 

 

Estudou línguas no ISLA e tem desenvolvido a sua atividade profissional em 

diferentes áreas, com especial enfoque para a produção audiovisual. 

Iniciou o seu percurso como colaboradora no Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e como professora de Inglês do ensino público e em 1992, mudou-

se temporariamente para Espanha, para ser assistente de relações públicas do 

Pavilhão de Portugal na EXPO de Sevilha. 

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

na Rosa Filmes onde permaneceu até 1997. 

Entre 1997/99, fez parte da equipa do Teatro Camões e do Gabinete de Edições 

da EXPO 98. 

De 2000 a 2006, foi coordenadora de produção e/ou diretora de produção de 

todos os projetos de ficção e documentário da LX Filmes. 

Em 2002, trabalhou na Madragoa Filmes no âmbito da produção de “Um Filme 

Falado” de Manoel de Oliveira. 

Entre 2007 e 2008, foi produtora executiva da David & Golias e iniciou a sua 

colaboração como formadora da Restart- Instituto de Criatividade e Novas 

Tecnologias em Lisboa. 

Em 2009, fez uma pós-graduação em Gestão e Estratégia Empresarial na 

Universidade Europeia e continuou a trabalhar como freelancer em produção 

audiovisual. 

Integrou o júri dos concursos de apoio à produção do ICA em 2013, 2014 e 2018. 

Em 2014, foi coordenadora do EURODOC, sediado em Montpellier (França),      

um 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. 

Em 2015, de regresso a Lisboa voltou a trabalhar como produtora executiva, 

reiniciou sua atividade como formadora da Restart e colaborou com a RTP 

Internacional na coordenação e produção de conteúdos próprios do canal. 



 

Entre 2016 e 2017, integrou o Dept. de Desenvolvimento de Conteúdos da RTP, 

nomeadamente no apoio à relação com o ICA e com os produtores externos e 

no acompanhamento das Consultas de Conteúdos Audiovisuais e 

Cinematográficos para todos os canais da RTP.  

 

No início de 2018, juntou-se à equipa que realizou e produziu o Eurovision Song 

Contest para a RTP e em Junho de 2018, aceitou o convite para ser a diretora 

de produção da Ocidental Filmes, com responsabilidades em todos os projetos 

de ficção, documentário e animação desta produtora.  

 

É formadora da World Academy, desde 2015. 

 

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

 

 

 

 


