PROJETO DE VOTO DE PESAR n.º 547/XIV
PELO FALECIMENTO DE VIRGÍNIA COUTINHO

Virgínia Coutinho faleceu a 21 deste mês de abril, com apenas 36 anos.
Natural de Guimarães (freguesia de Moreira de Cónegos), Virgínia Coutinho era considerada uma
das principais especialistas em redes sociais e uma referência no marketing digital no nosso país.
Estudou “Visual Merchandising” na London College of Fashion da University of the Arts, tendose licenciado em Comunicação de Marketing na ESEC e pós-graduado em Gestão de Empresas no
ISCTE. Trabalhou no Brasil como representante da Facebook-Brasil e depois na empresa
Socialbakers em São Paulo e em Praga ascendendo a Diretora de Marketing Global da empresa.
Em 2014 publicou o livro “The Social Book: Tudo o que precisa de saber sobre o Facebook”.
Em 2017 regressa a Portugal tendo integrado o projeto de formação da Google e, em 2018, fundou
e dirigiu a Lisbon Digital School uma escola de formação na área do marketing digital. Em 2019
criou e promoveu o evento Upload Lisboa.
José Crespo de Carvalho, professor catedrático do ISCTE, descreveu Virgínia Coutinho como “um
ser humano que se apaixonou pela educação como forma de vida” tendo declarado que o ISCTE
instituirá o prémio “Virgínia Coutinho” para o melhor grupo da pós-graduação em “applied digital
marketing”.
O legado da sua curta vida mistura um empreendedorismo vibrante com a solidariedade a que se
dedicava. Nas últimas semanas de vida criou o “Fundo Virgínia Coutinho” através do qual
pretende apoiar o projeto “Tech4Good” da Associação “Girls Move” que visa apoiar jovens
adolescentes em Moçambique com vista a favorecer o surgimento de uma nova geração de
mulheres líderes.
Carlos Coelho da Ivity Brand Corp escreveu que “A Virgínia viveu como uma guerreira e partiu
jovem como uma heroína. O seu legado ficará para sempre pois a sua energia, agora fundida com
o universo, continuará a inspirar-nos a todos”.
Reunida em Sessão Plenária, a Assembleia da República manifesta à família e amigos de Virgínia
Coutinho votos do mais sentido pesar.
Palácio de São Bento, 22 de abril de 2021
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