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 Ana Azeiteiro – trabalha na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma organização privada que 

visa, de forma humanitária, realizar objetivos de ação social, prestação de cuidados de saúde, 
educação e cultura, bem como a promoção da qualidade de vida, em particular para os mais 
desprotegidos. Desenvolve a sua atividade profissional no CEFC – Centro de Educação e Formação 
Certificada da SCML, no polo de Alvalade. Formadora em cursos EFA na Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa.  
 

 Ana Cecília Cameira – Economista, trabalha na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma 
organização privada que visa, de forma humanitária, realizar objetivos de ação social, prestação de 
cuidados de saúde, educação e cultura, bem como a promoção da qualidade de vida, em particular 
para os mais desprotegidos. Desenvolve a sua atividade profissional no CEFC – Centro de Educação 
e Formação Certificada da SCML, no polo de Alvalade.  
 

 Augusta Gaspar – Professora Auxiliar na Faculdade de Ciências Humanas (desde 2014) e membro 
da equipa de coordenação da formação em Psicologia, no campus de Lisboa. É investigadora no 
Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE-IUL, onde anteriormente coordenou o grupo 
de Psicofisiologia da emoção. Licenciada em Psicologia, com mestrado em Etologia e Doutoramento 
em Antropologia Biológica. Realizou durante 6 anos um pós-doc em Psicofisiologia e Psicologia 
Experimental. Define-se como investigadora interdisciplinar na Psicologia, com especial foco na 
emoção e na comunicação expressiva, encontrando-se atualmente a estudar a empatia, o 
comportamento pró-social e a moralidade, particularmente em crianças e adolescentes. Encontra-
se também envolvida na conceção e avaliação de intervenções interdisciplinares (por exemplo, 
recorrendo a tecnologias de informação) direcionadas à empatia e à saúde mental. As suas áreas 
de ensino centram-se em processos psicológicos básicos, como Psicologia Cognitiva ou Psicologia 
da Motivação e Emoção. Na UCP e noutros estabelecimentos de ensino universitário, nos quais 
lecionou ao longo de 15 anos de docência, coordenou unidades curriculares que estabelecem 
pontes entre a Psicologia, a Biologia e Antropologia. Tem inúmeras publicações com revisão por 
pares, nacionais e internacionais, em revistas, capítulos de livros e anais de conferências. 

 
 Bernard Hugonnier – Doutor em Economia Paris Dauphine; Mestrado em Artes da Universidade de 

Pittsburgh. Consultor independente por 4 anos e ingressou na OCDE por 33 anos. Últimos dois 
cargos ocupados: Diretor de Desenvolvimento Territorial e Diretor Adjunto de Educação. 
Atualmente: Professor de Educação no Instituto Católico de Paris. Co-diretor de pesquisa no Collège 
des Bernardins. Diretor para a Educação na OCDE. 
 

 Cláudia Valente – Vogal do conselho diretivo da ANQEP.  
  

 
 Cecília Leboeuf – Licenciada em Educação pela Universidade de Syddanmark. Empreendedora na 

Área da Educação. Tem assumido a coordenação de vários projetos europeus neste âmbito, 
nomeadamente projetos ERASMUS+. É atualmente diretora da Coneqt, uma empresa de inovação 
para a educação que investiu na ligação entre a educação e o mundo do trabalho. O foco principal 
da empresa é a inovação na educação, através de materiais didáticos para o desenvolvimento de 
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competências, metodologias de ensino, disponibilização de recursos didáticos on-line (MOODLE), 
inovação e entendimento inter-cultural. A Coneqt colabora com várias organizações na Dinamarca 
e em toda a UE, desde municípios, centros de emprego, escolas e algumas organizações privadas 
cujo foco é a integração de migrantes e refugiados. 
 

 Eugénia Quaresma – Licenciada em Psicopedagogia Curativa, pela Universidade Moderna de 
Lisboa. Foi técnica de Recursos Humanos na OCPM, entre 2000 e 2007, altura em que iniciou o seu 
trabalho na Obra Católica Portuguesa de Migrações. Foi diretora adjunta entre 2007-2014, e desde 
então que é Diretora.  A Obra Católica das Migrações procura sensibilizar «em parceria com outras 
organizações da Igreja, a sociedade civil, as dioceses, as paróquias, congregações religiosas e 
movimentos para a realidade dos migrantes, deslocados, irregulares e refugiados». 
 

 Francisco Branco - Professor Associado da Universidade Católica Portuguesa (UCP). Doutorado em 
Serviço Social (especialização: Política social e movimentos sociais) desde 2001. Leciona História do 
Serviço Social, Investigação Social e Política Social. Coordenador do Doutoramento em Serviço 
Social. Coordenador do grupo de investigação sobre as Políticas de Interesse Público e 
Desenvolvimento Humano do Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano - UCP. Membro da 
direção da European Social Work Research Association - ESWRA, e membro do Conselho Editorial 
do Critical and Radical Social Work Journal. A sua pesquisa recente centra-se nos domínios da 
História do Serviço Social em Portugal e na Relação de Serviço Social e Política Social, 
principalmente nos EUA. Nesse sentido tem desenvolvido a sua investigação sobre a participação 
de académicos de serviço social na política social, e ainda no padrão de rendimento mínimo em 
Portugal com base na abordagem consensual qualitativa. Tem publicado, principalmente em 
Português, numa ampla variedade de temas, tais como a investigação em serviço social, história do 
serviço social, a profissão de assistente social, pobreza e assistência social. 
 

 Helena Rebelo Pinto – Professora Catedrática Convidada da Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Católica Portuguesa, onde desempenha funções de Coordenadora do Instituto 
de Ciências da Família e do Mestrado em Ciências da Família, da licenciatura em Psicologia e do 
Mestrado Psychology in Business and Economics. É licenciada e doutorada em Psicologia pela 
Universidade de Lisboa, onde obteve o título de agregada e foi Professora Catedrática dn Faculdade 
de Psicologia. Na Universidade de Lisboa, desempenhou diversos cargos, nomeadamente Diretora 
do Instituto de Orientação Profissional e Presidente da Comissão Científica para o Acesso e 
Acreditação de Qualificações. Com interesses científicos e atividades de investigação, ensino e 
intervenção nas áreas da Saúde, da Educação e da Família tem desenvolvido, nos últimos anos, 
intensa atividade no domínio da investigação e educação do Sono, nomeadamente de crianças e 
adolescentes, no enquadramento de escolas básicas e secundárias, envolvendo pais e professores 
dos estudantes. Nos últimos anos, tem publicado diversas obras científicas e de divulgação neste 
domínio, bem como materiais pedagógicos para a intervenção educativa. 
 

 Joana Carneiro Pinto - Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas (FCH). Licenciou-se e 
doutorou-se em Psicologia, especialização em Psicologia Vocacional, na Universidade do Minho, 
com a tese "Gestão Pessoal da Carreira: estudo de um modelo de intervenção psicológica com 
bolseiros de investigação", respeitante a um tema que se encontra na transição entre a psicologia 
vocacional e a psicologia social e das organizações. Leciona unidades curriculares, entre outras, 
relacionas com o desenvolvimento de competências académicas e profissionais, metodologias de 
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investigação científica, psicometria, avaliação psicológica, psicologia da aprendizagem e psicologia 
da educação. Tem experiência profissional, no âmbito da avaliação e intervenção com crianças, 
adolescentes, jovens adultos e adultos. Investigadora em projetos relacionados com o bem-estar e 
projetos de vida, a avaliação de necessidades e da eficácia das intervenções psicológicas em 
contextos institucionais, e as metodologias de investigação científica. 
 

 Maria Helena Antunes – formada em Comportamento Organizacional pelo ISPA, e em Economia 
pelo ISEG. É atualmente sócia-gerente da AidLearn - uma empresa de Formação, Investigação-Ação 
e de Consultoria, que opera a nível nacional e da União Europeia, vocacionada para a conceção, 
realização e avaliação de estudos, projetos e atividades formativas que favoreçam o 
desenvolvimento individual e/ou organizacional. A AidLearn é uma entidade formadora certificada 
pela DGERT (Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho), em várias áreas de educação 
e formação. Integra a Rede Social de Lisboa, a Rede Social de Portimão, a Rede Europeia ForAge (ForAge for the 
Later-Life Learning Building on European Experience) e a Rede Wings (Rede Europeia de 
Empreendedorismo Feminino). 
 

 Maria Manuel de Sousa - aluna finalista do Mestrado Psychology in Business and Economics, que 
resulta da parceria entre a Faculdade de Ciências Humanas e a Católica Lisbon School for Business 
and Economics, da Universidade Católica Portuguesa. Licenciadas em Psicologia. Realizou o seu 
estágio profissional da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), na área de gestão de 
projetos. Tem alguns estudos publicados relativos à construção de projetos de vida de pessoas em 
situação de vulnerabilidade profissional (em relação com o Projeto Live2Work).  
 

 Mariana Baptista - aluna finalista do Mestrado Psychology in Business and Economics, que resulta 
da parceria entre a Faculdade de Ciências Humanas e a Católica Lisbon School for Business and 
Economics, da Universidade Católica Portuguesa. Licenciadas em Psicologia. Realizou o seu estágio 
curricular na Santa da Misericórdia de Lisboa, no CEFC. Tem alguns estudos publicados relativos à 
construção de projetos de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade profissional (em relação 
com o Projeto Live2Work).  

 Mette Holsen - desenvolve o seu trabalho com base em estratégias da psicologia positiva, 
psicoterapia, teoria organizacional e metodologias baseadas na teoria da aprendizagem, no sentido 
de promover a capacidade de mudança em pessoas e organizações. Mette Holm Harrsen é 
licenciada em Desenvolvimento Organizacional e Liderança, tem um Mestrado em Psicologia 
Positiva, formação em Psicoterapia e certificação em métodos cognitivos e processos de transição. 
Mette Holm Harrsen tem 20 anos de experiência em parcerias com diferentes indústrias, 
desenvolvimento e facilitação de cursos de formação, workshops para vários grupos-alvo, como 
estudantes de mestrado, licenciados internacionais, diferentes grupos culturais de pessoas 
vulneráveis, em risco de exclusão do mercado de trabalho. 

 
 Michal Sidlo – Licenciado e Mestre em Tecnologias de Informação, pela Universidade de Tecnologia 

de Brno, República Checa. Fundador da empresa in.view.cz (enrte 2006 e 2013), Head of Marketing 
and Communications na Agentura (entre 2006-2015) e fundador da Artevio Marketing (desde 
2015). O principal objetivo da Artevio é oferecer serviços complexos e combinados de Internet e 
Marketing. Graças ao investimento em investigação em Open Source Platfoms, especialmente na 
plataforma WordPress, a Artveio pode ainda oferecer soluções personalizadas para qualquer 
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projeto, a custos adicionais mínimos. O outro domínio da Artevio é a programação Open Source 
System, onde detém já experiência significativa. 
 

 Pedro Góis – Sociólogo (Universidade de Coimbra, 1996), Mestre em Sociologia (Universidade de 
Coimbra, 2003) e Doutor em Sociologia (Sociologia da Cultura, do Conhecimento e da 
Comunicação) (Universidade de Coimbra, 2011). É atualmente Professor na Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra. Foi até 2015 docente na Universidade do Porto onde lecionou 
disciplinas das áreas de Sociologia, Metodologias de Investigação e Comunicação. É investigador do 
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra - Laboratório Associado onde tem 
investigado na área das Migrações Internacionais, Nos últimos anos tem sido consultor de várias 
agências e instituições nacionais e internacionais na área das migrações. Tem vários livros e 
numerosos artigos publicados sobre emigração e imigração em Portugal e/ou na Europa, sobre 
emigração cabo-verdiana, ucraniana ou emigração brasileira. 

 
 Rui Gato - project manager na Agência Nacional Erasmus+ desde 2008; # tarefas: 

Acompanhamento de projetos; Gestão de processos de seleção; Apoio a Candidaturas; 
Dinamização e conceção de sessões de divulgação; Elaboração de conteúdos; Representação da 
Agência em eventos e reuniões internacionais. 
# ferramentas: Organização; orientação para o serviço público; comunicação; cooperação; sentido 
crítico; responsabilidade; iniciativa; experiência; adaptação; 
# cenários: Educação de Adultos; Projetos; Financiamento Comunitário; Relações Internacionais; # 
marcos: Contribuição para o aumento da procura do programa Grundtvig; Conceção e 
desenvolvimento da política de multiplicadores; Participação no lançamento do Erasmus+. Foi 
também responsável pelas Relações Internacionais na Associação Portuguesa de Aprendizagem 
Intercultural, entre 1999-2000, foi formador em cursos EFA entre 2002 e 2008 na Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, e Responsável pela Coordenação Pedagógica da Câmara Municipal de 
Lisboa – Ludoteca Crescer a Brincar, entre 2003 e 2008.  

 
 Rui Marques - atual Diretor do Instituto P. António Vieira (IPAV). Ao longo da sua vida envolveu-se 

em organizações da sociedade civil, lidando com questões como a independência de Timor Leste 
(Lusitânia-Expresso e Associação 12 de Novembro) ou a integração de pessoas sem abrigo (CAIS), 
bem como funções públicas (Alto Comissário). Imigração e Diálogo Intercultural e coordenador 
nacional do Programa Escolhas) e até atividades empresariais (como o Fórum Estudante ou o Fórum 
Multimédia). Recentemente, ele deu nova vida ao PAR - a Plataforma de Apoio aos Refugiados - 
que reúne mais de 300 organizações da sociedade civil. Ele estudou Medicina, Ciências da 
Comunicação e Sociologia, agora com foco na área de problemas sociais complexos e modelos de 
governo integrado. 
 

 Rui Silva- Possui Bacharelato em Engenharia Multimédia pelo ISCTE, e licenciatura em Informática 
de Sistemas pelo Instituto Politécnico Autónomo. Foi analista informático na E.S. Informática entre 
2001 e 2008, foi Secretário Geral do Movimento Esperança Portugal, entre 2008 e 2009, foi Diretor 
do Digital Forum entre 2009 e 2011, e atualmente é Secretário Geral do IPAV. O IPAV-INSTITUTO 
PADRE ANTÓNIO VIEIRA é uma associação cívica sem fins lucrativos, reconhecida como Instituição 
Privada de Solidariedade Social (IPSS) e Organização Não Governamental de Desenvolvimento 
(ONGD), cujo objetivo é a reflexão, educação e ação na promoção da dignidade humana, 
solidariedade social, sustentabilidade, desenvolvimento, diversidade e diálogo entre civilizações / 



 

 
 

R
E
S
U

M
O

 

culturas. Desenvolve e gere projetos de inovação social que proporcionam soluções para 
necessidades sociais não resolvidos a nível nacional e internacional, nomeadamente através do 
apoio às crianças e aos jovens, à família, à integração social / comunitária, à proteção dos cidadãos 
na velhice, e em todas as situações em que há necessidade ou meios de subsistência reduzidos.  

 
 Vladimir Vad'ura – Doutorado em Ciência Política e Governação pela Universidade Marasykova da 

República Checa. Assistente na mesma universidade entre 2005 e 2009, administrador de projetos 
no Ministério da República Cheva entre 2009 e 2011, gestor de projetos na Universidade Marakyv 
entre 2011 e 2015, e gestor de projetos na Pelican (desde 2015). Spolek A PELICAN é uma 
associação sem fins lucrativos na área da educação e da cultura. Baseia-se na ideia de que a 
qualidade da educação pode ser aumentada informando as pessoas sobre as tendências atuais da 
educação e suportando a sua implementação em todos os níveis de educação. A missão da Pelican 
é a de responder às necessidades dos alunos e da comunidade educacional, apoiando, colaborando 
e estabelecendo parcerias com organizações locais, regionais e nacionais sem fins lucrativos, 
desenvolvendo produtos de qualidade, programas e serviços profissionais.  

 

 

 



  

  
 

 


