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Europass 
Curriculum Vitae 

   

Informação pessoal  

Apelido (s) / Nome (s) próprio (s) Cardoso / Ana  
Morada Carcavelos - Portugal 

Telefone(s) +351 21 3845560   

Fax(es) +351 21 3867225 

E-mail ana.cardoso@cesis.org 

Nacionalidade Portuguesa 

Data de Nascimento 3 de Outubro de 1959 

Experiência Profissional  

Datas  Janeiro de 2008 a Março de 2012 

Função ou cargo ocupado 
                                                         Datas 

Função ou cargo ocupado 
 

Presidente da Assembleia Geral 
 Março 2012 
Presidente da Direcção 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Gestão diária das actividades do centro, preparação de relatórios anuais e os planos 

Nome e morada do empregador CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção Social 
Rua Rodrigues Sampaio, nº 31-S/L- Dta. - 1150-278 Lisboa 
Portugal 

Tipo de empresa ou sector Actividades de Investigação 
 

Datas 19 de Janeiro1992  ate à actualidade 

Função ou cargo ocupado Investigadora 
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Principais actividades e 

responsabilidades
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome e morada do empregador 

 
 

Participação no estudo “Crianças Pobres em Lisboa: uma abordagem quantitativa e qualitativa” para a 
Santa Casa da   Misericórdia de Lisboa. 

 
Participação no estudo “Exclusão Social em Portugal: estudo de situações e processos e avaliação das 
políticas sociais", em parceria com o CISEP/ISEG e financiado pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia e 
Ministério da Solidariedade e Segurança Social. 

Participação no estudo "Abandono escolar precoce e jovens em risco em contextos sociais desfavorecidos", 
realizado em colaboração com o Centro de Psicologia Cognitiva e da Aprendizagem da FCSH - 
Universidade Nova de Lisboa.   

Participação no estudo “Family structure, labour participation and dynamics of social exclusion”, em 
parceria com a Universidade de Bath e financiamento do Programa TSER. 
 
 Participação no estudo “Pobreza e Exclusão Social em Portugal na Região de Lisboa e na Área 
Metropolitana do Porto”, por designação do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. 
 
Participação no projecto “Habitat e Minorias: um estudo prospectivo sobre a integração urbana e 
social de migrantes e das comunidades ciganas”, financiado pelo Instituto Nacional de Habitação. 
 
Perita portuguesa no estudo “Co-ordination in activation policies of minimum income recipients”, 
financiado pela European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions. 
 
Coordenação do estudo “Percepções dos jovens sobre violência doméstica”, financiado pela 
Câmara Municipal de Matosinhos. 
 
Coordenação do estudo “A situação social da infância em Matosinhos”, financiado pela Câmara
Municipal de Matosinhos. 
 
Participação no Projecto Daphne “Youth Deviance and Youth Violence: A European multi-agency 
perspective on best practices in prevention and control”, coordenado pela Universidade Alemã de
Polícia. 
 
Membro da equipa do CESIS – ponto focal nacional em Portugal para a Agência Europeia dos 
Direitos Fundamentais. 
 
Coordination of the Portuguese contribution for the FRA Annual Report 2011 regarding the area 
“The Rights of the Child and Protection of Children”. 

 
 
 
CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção Social 
Rua Rodrigues Sampaio, nº 31-S/L- Dta  - 1150-278 - Lisboa 
Portugal 

Tipo de empresa ou sector Actividades de Investigação 
 

 

Datas    Setembro 1986 – Janeiro 1992  

Função ou cargo ocupado 
 

Investigadora 
 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Participação em projectos de investigação, nomeadamente sobre as questões da infância, políticas 
sociais, pobreza e exclusão social 

Nome e morada do empregador  
                       
                       Tipo de empresa ou sector 

Departamento de Pesquisa Social do Centro de Reflexão Cristã 
Rua Castilho, nº61-2º-Dto – Lisboa – Portugal 
Actividades de Investigação 
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Formação académica e 
profissional 

 

 

 

Datas   1985 

Designação da qualificação atribuída Pós-graduação no ensino superior 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Sociologia 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa  

Aptidões e competências 
pessoais 

 

Língua(s) materna(s) Português 

Outra(s) língua(s)  

Auto-avaliação  Compreensão Conversação Escrita 

Nível Europeu (*)  Compreensão oral Leitura Interacção oral Produção oral  

Inglês   C1  B1  B1  B2  A2 

Francês   C1  B1  B1  B2  A1 

 (*)Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR) 

Aptidões e competências sociais Experiência sólida em trabalho de equipa ao longo de toda a vida profissional 

Aptidões e competências de 
organização 

Organização de diversos eventos, seminários nacionais e europeus. Desenvolvimento de 
competências organizacionais várias e implementação de tarefas relacionadas com a gestão do 
CESIS, enquanto coordenadora de equipas e trabalho e membro da Direcção. 

Aptidões e competências 
informáticas 

Utilizador avançado de software básico do Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) e SPSS 
(programa estatístico). 

Informação Adicional 

 

 
Referências disponíveis mediante solicitação. 

  

  

 


