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Lisboa, março 2018

I. O CESIS e o cumprimento dos
seus objetivos
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Dando continuidade ao trabalho realizado em anos anteriores, em 2017 o CESIS manteve‐se como ponto
focal nacional de importantes redes e agências europeias, como é o caso da FEANTSA, da Rede Europeia
sobre Política Social (ESPN), da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
(Eurofound) e da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA).
Em relação a estas duas últimas organizações (Eurofound e FRA), 2017 foi ainda o ano de preparação e
apresentação de candidaturas para o próximo quadriénio. Se a candidatura apresentada à FRA ainda
aguarda decisão, o novo contrato com a Eurofound foi já assinado.
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Mas o que marca profundamente o ano de 2017 é o ter aberto o caminho para uma restruturação do CESIS
que se concretizará em 2018. Esta restruturação assente em constrangimentos financeiros não surge,
porém, patente no relatório de atividades.
Com efeito, em 2017, o Cesis desenvolveu mais projetos do que no ano de 2016 – 37 projetos face a 31 do
ano anterior – e manteve a sua capacidade de produzir (relatórios e outras publicações) e de participar em
iniciativas variadas divulgando o trabalho desenvolvido. No entanto, como se pode verificar através de uma
análise mais detalhada da informação, uma boa parte dos projetos concretizados foi de curta duração e,
ainda que geralmente se revistam de uma grande exigência, os respetivos orçamentos são limitados.
De notar, ainda, a taxa de esforço exigida por projetos que implicam cofinanciamento por parte do CESIS.
Em 2017 este foi o caso de cinco dos projetos em curso. Por outro lado, iniciativas como as Cost Action não
contemplam recursos para o pagamento de pessoal.
Apesar destas dificuldades o CESIS prosseguiu uma atividade que em muito contribuiu para a prossecução
dos seus objetivos
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APROFUNDAR O CONHECIMENTO DA REALIDADE SOCIAL

O CESIS levou a cabo 23 projetos de investigação que cobriram a maior parte das áreas temáticas de
trabalho concorrendo, assim, para um aprofundamento do conhecimento da realidade social portuguesa
em vários domínios com destaque para: direitos humanos e mercado de trabalho . A partir destes projetos
foram produzidas 21 publicações disponíveis para consulta pública, nomeadamente através do acesso não
só ao web site do CESIS mas também aos web sites de outras organizações. Foi ainda produzido um
conjunto de relatórios de pesquisa (19), alguns dos quais poderão vir a dar origem a publicações disponíveis
para consulta pública.
Destaque deve ser ainda dado à criação de outros recursos (4) como é o caso de dois referenciais de
formação ( “Formação em Direitos das Crianças A Convenção em Prática” e “A Formação Profissional num
Contexto de Diversidade Cultural: Especificidades do Trabalho com Pessoas Ciganas”)
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PROMOVER A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO DESTINADAS A MELHORAR A CAPACIDADE DE
INTERVENÇÃO SOCIAL AOS VÁRIOS NÍVEIS

Ao contrário de outros anos, em 2017 não foi possível um grande investimento em ações de formação: foram
realizadas apenas 9 horas que abrangeram cerca de 40 pessoas.
No entanto, pode dizer‐se que ações desenvolvidas no contexto de alguns dos projetos criaram contextos de
formação não formal. O caso mais exemplar, deste ponto de vista, será o trabalho de reformulação da Estratégia
Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas que, no ano em análise, organizou 11 grupos de discussão de
âmbito local que abrangeram um total de 221 pessoas.
Para além disso, o CESIS prosseguiu uma política de formação interna, que levou a que as pessoas que trabalham no
CESIS tivessem a oportunidade de participar em 11 seminários ou conferências. Foi também organizada uma tertúlia
interna.
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INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DAS CIDADÃS E DOS CIDADÃOS NOS SEUS PROCESSOS DE
DESENVOLVIMENTO E DE PROMOÇÃO SOCIAL

A participação de cidadãs e cidadãos no sentido do seu empoderamento pessoal e, em última instância, na
perspetiva de um maior empowerment social é, também, uma estratégia transversal a um conjunto de projetos.
A este nível, recorde‐se o papel desempenhado pelo projeto de investigação‐ação “Percursos Acompanhados”,
junto de crianças e jovens de contextos socialmente desfavorecidos.
Para além deste, vários outros projetos têm dinamizado workshops ou grupos de discussão que facilitam a
participação de vários atores sociais e promovem uma maior consciência sobre os problemas sociais e as
oportunidades de intervenção.
A forte articulação do CESIS com a CooperActiva reforça a concretização deste objetivo de um modo continuado.
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FOMENTAR A DIFUSÃO DE ESTUDOS E/OU EXPERIÊNCIAS INOVADORAS NO DOMÍNIO DA PROMOÇÃO SOCIAL

Em 2017 o CESIS prosseguiu uma estratégia de comunicação com um público alargado. Por um lado, foram publicadas,
de modo sistemático, notícias sobre os projetos, publicações e diversas iniciativas no website do CESIS e no facebook.
No total foram colocadas 129 notícias/posts.
Por outro lado, o CESIS revela hoje uma capacidade de divulgar o seu trabalho junto de uma rede de pessoas e
organizações composta por cerca de 800 contactos.
O ano de 2017 foi também um ano privilegiado no domínio de uma forte participação em conferências/seminários e
reuniões que se constituem como contextos privilegiados de divulgação. Assim, a equipa do CESIS, em 2017, organizou
4 conferências; apresentou 23 comunicações em iniciativas diversas; esteve presente em 15 reuniões transnacionais.
Acresce que o CESIS integra, a título gracioso, 12 estruturas de diversa natureza a nível nacional e transnacional.

II. SÍNTESE DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
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Em 2017, o CESIS desenvolveu a sua atividade em torno de todas as suas áreas de
atuação.
Os projetos de investigação abrangeram diferentes temas, tal como se pode no esquema
seguinte:
Divulgação
EXCLUSÃO SOCIAL – 3 | TRABALHO E EMPREGO ‐ 5
IGUALDADE DE GÉNERO – 2 | VIOLÊNCIA ‐ 1

Assessoria
(2)

Investigação

DIREITOS HUMANOS – 9 | MIGRAÇÕES ‐ 3

Investigação‐
ação

CRIANÇAS E JOVENS ‐ 3

2017
Formação
(3)
Avaliação
(6)

No sentido de dar continuidade à sua atividade em 2017 a equipa do CESIS apresentou / participou
em 44 novas candidaturas.

III. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO

III.1. EXCLUSÃO SOCIAL
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ESPN – European Social Policy Network
DURAÇÃO: janeiro a dezembro de 2017.
EQUIPA: Isabel Baptista (coord.), Pedro Perista, Heloísa Perista, Céu Mateus, Maria de Lurdes Quaresma
ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia – DG Employment.
ENTIDADE PROMOTORA: LISER

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2017 abrange as atividades previstas em dois programas de trabalho:
setembro de 2016 a agosto de 2017 e setembro de 2017 a agosto de 2018. O apoio prestado pela Rede enquanto
estrutura de apoio à Comissão Europeia para a formulação de políticas sociais, ao longo do ano de 2017,
consubstanciou‐se na atualização do “Country Profile” relativo a Portugal e na produção de um relatório anual de
análise dos principais desenvolvimentos nacionais de política social, bem como em quatro informações rápidas (flash
reports) sobre desenvolvimentos de política social relevantes: Perspetivas de melhoria da proteção social para
trabalhadores/as independentes; Novo modelo do programa de apoio alimentar; Alterações ao regime de reforma
antecipada; Implementação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo 2017‐2023. Foram ainda
elaborados três relatórios sobre temas específicos: o acesso à proteção social por parte de trabalhadores/as
independentes ou em contratos atípicos; análise do progresso da implementação da Recomendação Europeia “Investir
nas crianças: quebrar o ciclo de desvantagem”; contribuição para o Relatório sobre a Adequação das Pensões 2018.
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Observatório Europeu sobre as Pessoas Sem Abrigo (EOH/FEANTSA)
DURAÇÃO: janeiro 2017 ‐ dezembro 2017.
EQUIPA: Isabel Baptista
ENTIDADE FINANCIADORA: FEANTSA.
ENTIDADE PROMOTORA: FEANTSA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
No âmbito das suas responsabilidades ao nível da promoção da disseminação de investigação no domínio da
exclusão habitacional e das pessoas sem‐abrigo, o Observatório organizou e publicou três edições do European
Journal on Homelessness, organizou a 12ª Conferência Anual de Investigação sobre Changing Profiles of
Homelessness: Implications for Services e realizou um estudo europeu sobre as famílias em situação de sem‐
abrigo na Europa, extensão do fenómeno e respostas acionadas pelos serviços de apoio, quer ao nível da
intervenção, quer da intervenção.
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COST Action ‐ Measuring homelessness in Europe
DURAÇÃO: setembro 2016 – dezembro 2017.
EQUIPA: Isabel Baptista.
ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia.
ENTIDADE PROMOTORA:LUCAS, Centre for Care Research and Consultancy, KU Leuven
PARCERIA: Alemanha, Bélgica, Bósnia‐Herzegóvina, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França,
Holanda, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Malta, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, Roménia, Suécia e Suiça.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Pretende‐se com esta Ação COST fazer um mapeamento atualizado do conhecimento existente sobre sistemas que
permitem medir e monitorizar a extensão e as características do fenómeno das pessoas em situação de sem‐abrigo,
identificando as principais lacunas existentes ao nível do conhecimento e das metodologias no contexto europeu.
Nestes primeiros três meses de projeto, foi realizado um encontro que permitiu uma primeira partilha sobre o estado
da arte atual ao nível europeu e um primeiro diagnóstico da situação nacional relativamente a este mapeamento dos
sistemas de medição e monitorização do fenómeno.

III.2. TRABALHO E EMPREGO
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EurWORK ‐ Observatório Europeu da Vida Profissional
DURAÇÃO: março 2013 ‐ fevereiro 2018.
EQUIPA: Heloísa Perista (coord), Maria da Paz Campos Lima, Paula Carrilho, Manuel Abrantes. Com a colaboração
de Ana Brázia.
ENTIDADE FINANCIADORA: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound.
ENTIDADE PROMOTORA: CESIS.
PARCERIA: DINÂMIA’CET / ISCTE‐IUL.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
No seu papel de membro nacional da Rede de Correspondentes Europeus do EurWORK, um Observatório que
tem como principais objetivos monitorizar os desenvolvimentos ao nível das condições de trabalho e das relações
laborais, bem como das políticas sociais com elas relacionadas, e produzir conhecimento sobre temas específicos
nestes domínios, no ano de 2017 foram elaborados 4 contributos nacionais para Comparative Analytical Reports,
4 Country Updates, 2 Spotlight Reports e 2 Research in Focus.
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EMCC ‐ Observatório Europeu da Mudança
DURAÇÃO: março 2013 ‐ fevereiro 2018
EQUIPA: Heloísa Perista (coord.), Paula Carrilho. Com a colaboração de Ana Brázia e Sandra Soares.
ENTIDADE FINANCIADORA: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound.
ENTIDADE PROMOTORA: CESIS.
PARCERIA: DINÂMIA’CET / ISCTE‐ IUL.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
No seu papel de membro nacional da Rede de Correspondentes Europeus do EMCC, um Observatório tem como
principais objetivos monitorizar os desenvolvimentos ao nível das reestruturações empresariais, bem como
produzir conhecimento sobre temas específicos neste domínio, no ano de 2017 foram elaboradas 52 Factsheets.
Foi ainda atualizada a base de dados sobre normas legais de apoio à reestruturação empresarial (ERM legal
database), num conjunto de 16 normas.
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SELEX II ‐ Severe labour exploitation – foreign workers’ perspectives
DURAÇÃO: janeiro 2017 – outubro 2017
EQUIPA: Heloísa Perista (coord.), Ana Cardoso , Josefina Leitão, Ana Brázia e Manuel Abrantes
ENTIDADE FINANCIADORA: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Nesta fase II, o projeto assentou na realização de dois grupos de discussão e de 20 entrevistas (9 homens e 11
mulheres) a trabalhadores/as imigrantes que passaram por alguma situação severa de exploração laboral.
A partir dos testemunhos daquelas pessoas foi produzido um relatório que, para além de dar a conhecer detalhes
das situações vividas, analisa as causas da exploração laboral extrema a partir das perceções de trabalhadores e
trabalhadoras/as. São, também, identificadas limitações ao nível do pedido de apoio e do acesso à justiça.

Relatório de Atividades | 2017

Guia eletrónico “Locais de trabalho saudáveis para todas as idades”
DURAÇÃO: maio 2016 – fevereiro 2017.
EQUIPA: Heloísa Perista, Manuel Abrantes.
ENTIDADE FINANCIADORA: EU‐OSHA ‐ Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho.
ENTIDADES PROMOTORAS: Milieu (BG) / COWI (DK).

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Adaptação nacional dos conteúdos de um guia eletrónico interativo sobre a importância das questões do
envelhecimento na gestão da segurança e da saúde no trabalho. Integrado na campanha da EU‐OSHA “Healthy
Workplaces for All Ages” e coordenado pela Milieu, o projeto contemplou a revisão e adaptação dos conteúdos
ao contexto de cada Estado Membro, tarefa desempenhada pelo CESIS no caso de Portugal. Guia disponível em:
eguides.osha.europa.eu
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Study on collecting most recent information for a certain number of substances
with the view to analyse the health, socio‐economic and environmental
impacts in connection with possible amendments of Directive 2004/37/EC on
the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or
mutagens at work
DURAÇÃO: outubro 2017 – dezembro 2017.
EQUIPA: Manuel Abrantes (com a colaboração de Isabel Baptista).
ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia – DG Emprego.
ENTIDADES PROMOTORAS: COWI (DK) / RPA (UK).

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Avaliação da informação disponível sobre os limites de exposição ocupacional a substâncias carcinogénicas, e sua
definição. Aplicação de questionários on line e realização de entrevistas telefónicas. Visita a empresas.

III.3. VIOLÊNCIA
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Rights of crime victims to have access to justice – a comparative analysis
DURAÇÃO: dezembro 2016 – julho 2017.
EQUIPA: Isabel Baptista (coord.), Paula Carrilho, Ana Brázia.
ENTIDADE FINANCIADORA: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O projeto visou analisar as experiências concretas de pessoas adultas vítimas de crimes violentos no acesso ao
sistema de justiça em oito estados membros. O CESIS foi responsável pela componente nacional deste estudo
comparativo que incluiu a realização de um conjunto de entrevistas semiestruturadas a profissionais do sistema
de justiça, dos serviços de apoio especializado e a vítimas adultas. Os resultados da investigação serão utilizados
para apoiar os estados‐membros a melhorar as práticas correntes de acesso à justiça, tendo em vista a
implementação prática dos direitos das vítimas, nomeadamente aqueles que decorrem da transposição da
Diretiva das Vítimas.

III.4. IGUALDADE DE GÉNERO
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COST Action ‐ Gender and health impacts of policies extending
working life in Western countries
DURAÇÃO: dezembro 2014 – novembro 2018.
EQUIPA: Heloísa Perista, Pedro Perista.
ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia.
ENTIDADE PROMOTORA: Irish Centre for Social Gerontology, National University of Ireland.
PARCERIA: ISEG (Portugal), Áustria, Bulgária, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Polónia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino
Unido, Canadá, Austrália, EUA, Eurofound, OIT.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Tendo em conta o objetivo desta Ação COST, que é o de contribuir para o conhecimento científico sobre os impactos
genderizados do prolongamento da vida ativa sobre a saúde e o bem estar de trabalhadores e trabalhadoras mais velhos/as na
Europa, fundamentando futuras medidas de política sensíveis ao género, que considerem explicitamente as diferentes
necessidades de mulheres e de homens, no ano de 2017 foi atualizado os dois relatórios antes produzidos. Um primeiro que
consistiu na revisão da literatura acerca dos impactos genderizados do prolongamento da vida ativa sobre a saúde e o bem
estar de trabalhadores e trabalhadora. O segundo relatório sistematizou o quadro legal e a evolução das políticas no que se
refere ao envelhecimento ativo, com incidência especial nas questões do género, da saúde e do bem‐estar. O CESIS, em
parceria com o ISEG, promoveu um policy workshop, em Lisboa, no âmbito desta Ação COST.
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Supporting work life balance and addressing women’s underrepresentation in
the labour market: approaches and good practices in ICT sector
DURAÇÃO: outubro 2017 – novembro 2017.
EQUIPA: Eudelina Quintal.
ENTIDADE FINANCIADORA: EIGE – Instituto Europeu para a Igualdade de Género.
ENTIDADES PROMOTORA: WorkLife HUB (Bélgica).

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Identificação de boas práticas de conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar no setor das tecnologias de
informação e comunicação.

III.5. DIREITOS HUMANOS
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Standing and operational space of NGOs in contributing to respecting and
promoting fundamental rights in EU Member States (Information Request)
DURAÇÃO: dezembro 2016 ‐ abril 2017
EQUIPA: Isabel Baptista, Josefina Leitão
ENTIDADE FINANCIADORA: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O projeto tem como objetivo recolher informação sobre as dificuldades e os obstáculos sentidos pelas ONGs no
desenvolvimento do seu trabalho de defesa dos direitos humanos, nomeadamente no que se refere ao seu
contributo para o desenho de políticas e para os processos de tomada de decisão.
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Living in another Member State: barriers to EU citizens’ full enjoyment of
their rights (Short Thematic Report)
DURAÇÃO: dezembro 2016 ‐ junho 2017
EQUIPA: Isabel Baptista, Eduarda Ferraz
ENTIDADE FINANCIADORA: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Pretende‐se com este estudo identificar e analisar jurisprudência nacional relativa aos direitos dos cidadãos e das
cidadãs da União Europeia (direito de voto, direito de mobilidade e de residência no território da União Europeia
para si e respetivas famílias, direito de proteção diplomática, direito à não discriminação, entre outros).
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Roma and Travellers (Information request)
DURAÇÃO: fevereiro 2017 ‐ abril 2017
EQUIPA: Ana Cardoso
ENTIDADE FINANCIADORA: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O projeto recolheu informação sobre projetos de investigação, incluindo inquéritos, sobre as comunidades
portuguesas ciganas, desde 2010.
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Fundamental rights issues in the context of border management and return
(Review service)
DURAÇÃO: fevereiro 2017 ‐ maio 2017
EQUIPA: Ana Cardoso, Ana Brázia e Josefina Leitão
ENTIDADE FINANCIADORA: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O projeto atualizou informação sobre o cumprimento dos direitos fundamentais no que diz respeito à gestão de
fronteiras, readmissão e o repatriamento.
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Anti‐Muslim and anti‐migrant hatred database (Information Request)
DURAÇÃO: junho 2017 ‐ outubro 2017
EQUIPA: Isabel Baptista
ENTIDADE FINANCIADORA: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O projeto visou a recolha de informação sobre incidentes / manifestações de ódio e/ou de violência com base na
religião ou na origem imigrante das pessoas ofendidas/agredidas.
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Misogyny, gender stereotyping and hate speech against women (Information
Request)
DURAÇÃO: julho 2017 ‐ setembro 2017
EQUIPA: Ana Cardoso e Ana Brázia
ENTIDADE FINANCIADORA: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O projeto recolheu informação sobre a existência de situações que revelam discursos de ódio e preconceitos
contra as mulheres.
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Relatório dos Direitos Fundamentais 2018 (Short Thematic Report)
DURAÇÃO: julho 2017 ‐ janeiro 2018
EQUIPA: Ana Cardoso, Isabel Baptista, Heloísa Perista, Pedro Perista, Paula Carrilho, Ana Brázia, Eudelina Quintal,
Josefina Leitão.
ENTIDADE FINANCIADORA: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Com este trabalho foi elaborada a contribuição nacional para o Relatório dos Direitos Fundamentais 2018 da FRA.
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Carta dos Direitos Fundamentais da EU (Information request)
DURAÇÃO: julho 2017 ‐ janeiro 2018
EQUIPA: Eduarda Ferraz
ENTIDADE FINANCIADORA: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, FRA.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Com este trabalho foi elaborada a contribuição nacional para o relatório anual 2018 da FRA, no que respeita à
implementação da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.
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Reformulação da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades
Ciganas 2013‐2020 (ENICC)
DURAÇÃO: setembro 2017 – março 2018
EQUIPA: Ana Cardoso, Heloísa Perista, Paula Carrilho
ENTIDADE FINANCIADORA: Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Este projeto permitiu promover um maior conhecimento da Estratégia Nacional para a Integração das
Comunidades Ciganas, recolher contributos para a sua reformulação e apresentar uma nova proposta de plano de
ação a ser aprovada em Conselho de Ministros. Durante o ano de 2017 a equipa realizou 11 grupos de discussão a
nível local que abrangeram um total de 221 pessoas.

III.6. MIGRAÇÕES

Relatório de Atividades | 2017

On the move – A realidade da liberdade de circulação para jovens migrantes na
Europa em tempos de crise
DURAÇÃO: novembro 2015 – outubro 2017.
EQUIPA: Ana Cardoso, Josefina Leitão, Sandra Soares, Janine Nunes, Manuel Abrantes.
ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia, DG Justice.
PARCERIA: Grécia, Espanha,

Bulgária, Eslovénia, Chipre, Roménia, Reino Unido, Alemanha, França, Bélgica, Holanda,

Áustria, Polónia, Itália.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Tendo por base a realização de 30 entrevistas a jovens portugueses/as e estrangeiros/as com experiências migratórias
e a quatro profissionais, foi produzido um relatório onde se identificam os obstáculos e os fatores impulsionadores
desses processos de mobilidade. O projeto produziu materiais informativos sobre a liberdade de circulação vista
pelos/as próprios/as jovens em circulação pela EU, dirigidos a quem pretende sair do país e a profissionais que podem
apoiar estes percursos migratórios. Em outubro foi organizado um encontro no Parlamento Europeu onde
participaram algumas das pessoas entrevistas. Portugal fez‐se representar por um jovem português atualmente a
viver no Reino Unido que falou da sua experiência.
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TIGLIS – Trabalhadores/as Imigrantes na Grande Lisboa: da integração laboral à
participação cívica
DURAÇÃO: setembro 2017 – fevereiro 2019
EQUIPA: Pedro Perista, Manuel Abrantes
ENTIDADE FINANCIADORA: FAMI – Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O objetivo principal do projeto passa por conhecer e compreender as práticas e dinâmicas desenvolvidas entre
imigrantes e as organizações da sociedade civil que lhes prestam apoio em matérias laborais. Em termos mais
concretos, o projeto pretende i) mapear e analisar os principais problemas sentidos por pessoas nacionais de países
terceiros quanto ao apoio que recebem em assuntos do foro laboral; ii) identificar as perspetivas, experiências e
limitações verificadas por associações de imigrantes, organizações sindicais e autarquias neste campo e iii) reunir e
articular esforços com as organizações – discussão dos resultados do projeto e construção coletiva de medidas de ação.
Em 2017 decorreu a primeira etapa do projeto que consistiu na realização de uma investigação preliminar relativa ao
estado da arte e deu‐se início ao tratamento de informação estatística específica disponibilizada pelo INE. Constituiu‐
se, ainda, o Conselho Consultivo do projeto, que acompanhará a sua execução.
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Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Matosinhos 2018 ‐ 2020
DURAÇÃO: setembro 2017 – março 2018
EQUIPA: Ana Cardoso
ENTIDADE FINANCIADORA: Alto Comissário para as Migrações (ACM) / Câmara Municipal de Matosinhos

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O projeto assenta na elaboração de um diagnóstico local sobre a situação das pessoas imigrantes residentes no
concelho de Matosinhos a partir do qual se definirá uma política local visando uma melhor integração das populações
imigrantes. Para o efeito o CESIS realizou vários grupos de discussão com diferentes instituições locais onde
participaram também mulheres e homens imigrantes.

IV. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO

IV.1. CRIANÇAS E JOVENS
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THEAM – Formação de equipas multidisciplinares de profissionais de saúde
sobre direitos das crianças e sobre o acesso das crianças à justiça
DURAÇÃO: novembro 2015 – janeiro 2017.
EQUIPA: Ana Cardoso, Ana Guerreiro, Ana Paula Silva, Gerison Lansdown (consultora).
ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia, DG Justice.
PARCERIA: Defence for Children Espanha, Defence for Children Itália, KMOP / Grécia.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Foi elaborado um referencial de formação sobre os direitos das crianças que será divulgado podendo vir a servir
de base a novas ações de formação. A partir da conceção deste instrumento formativo foram organizados quatro
ações/grupos de formação de 30 horas/ação que envolveram 109 profissionais do sistema de proteção à infância
de diferentes áreas profissionais e serviços.
Terminado em janeiro, em 2017, o projeto organizou um seminário transnacional de encerramento das atividades
e procedeu a uma forte divulgação do Referencial de Formação elaborado. No seminário estiveram presentes 104
pessoas.
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ELFO ‐ Empowering guardians, Legal representatives and Foster families of
children deprived of parental care against violence through child rights
DURAÇÃO: Janeiro 2017 a Novembro 2018
EQUIPA: Ana Cardoso (coord.), Ana Paula Silva
ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia, DG Justice.
PARCERIA: Defence for Children Itália (coordenadores da parceria), Defence for Children Espanha, Arsis / Grécia,
Pulse Fondation / Bulgária

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O projeto pretende melhorar o nível e a qualidade da proteção das crianças vítimas ou potenciais vítimas de
violência, capacitando os/as representantes legais e famílias de acolhimento de crianças privadas de cuidados
parentais dentro de um quadro integrado de proteção à criança. Durante o ano de 2017 procedeu‐se à elaboração
do Programa de Formação e à formação da equipa transnacional do projeto.

Plano de Atividades | 2017

Percursos Acompanhado EG6
DURAÇÃO: janeiro 2017 – dezembro 2017
EQUIPA: Isalina Monteiro (Coord.), Marli Godinho e Ana Paula Silva (Supervisão)
Voluntárias/os: Herculina Miguez, Dulce Morais, Luís Tavares, José Carlos Pereira
ENTIDADE FINANCIADORA: Co‐ ACM ‐ Programa Escolhas
PARCERIA: Agrupamento Vertical Almeida Garrett, Associação Reacreativa CAZAmbujal, COOPERACTIVA – COOPERATIVA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; Junta de
Freguesia de Alfragide, VTXRM ‐ Software Factory

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O projeto Percursos Acompanhados pretende capacitar crianças e jovens com dificuldades de inserção escolar com
o objetivo da promoção do seu sucesso educativo.. No ano de 2017 o projeto abrangeu 34 crianças e jovens e
contribuiu para o sucesso escolar de 88% dos/as participantes.

V. AVALIAÇÃO
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EGERA ‐ Effective Gender Equality in Research and the Academia
DURAÇÃO: janeiro 2014 – dezembro 2017.
EQUIPA: Heloísa Perista (coord); Pedro Perista; Isabel Baptista.
ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia – Programa FP7.
ENTIDADE PROMOTORA: Sciences PO (França).
PARCERIA: UAB (Espanha); SKU (Holanda); METU (Turquia); UA (Bélgica); UoV (Alemanha); CVGZ (República Checa).

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
No seu papel de entidade avaliadora do Projeto EGERA, que pretendeu contribuir para a mudança estrutural nas
sete universidades / centros de investigação parceiras, no sentido da transversalização da igualdade de género, o
CESIS levou a cabo, no ano de 2017, a avaliação da implementação e operacionalização do projeto, bem como a
avaliação dos seus resultados e impactos esperados. Os diferentes instrumentos e documentos elaborados foram
sistematizados no Relatório Final de Monitorização e Avaliação entregue no final de 2017.
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Avaliação do Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas
DURAÇÃO: fevereiro 2017 – março 2018
EQUIPA: Heloísa Perista; Pedro Perista.
ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia – Programa FP7.
ENTIDADE PROMOTORA: Metis / FGB.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O CESIS assumiu o papel de geographic expert em relação a Portugal. O trabalho desenvolvido envolveu a
realização de entrevistas e a análise de estudos de avaliação desenvolvidos a nível nacional bem como desk
research e análise de dados provenientes da base de dados SFC da Comissão Europeia. A informação analisada foi
posteriormente compilada em relatório.
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Avaliação do Projeto Dar Voz à Igualdade – Cruz Vermelha Portuguesa /
Delegação de Arcos de Valdevez
DURAÇÃO: maio 2017 – dezembro 2018
EQUIPA: Pedro Perista, Paula Carrilho, Eudelina Quintal.
ENTIDADE FINANCIADORA: POISE / Cruz Vermelha Portuguesa.
ENTIDADE PROMOTORA: Cruz Vermelha Portuguesa.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O CESIS assume o papel de entidade avaliadora externa. Nessa qualidade, assegura assessoria à criação de
questionários e sua validação; a construção de bases de dados; o tratamento dos dados e a elaboração de um
relatório final.
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Avaliação do Projeto Rumos Cruzados – Cruz Vermelha Portuguesa / Centro
Humanitário do Baixo Mondego
DURAÇÃO: maio 2017 – abril 2019
EQUIPA: Pedro Perista, Paula Carrilho, Eudelina Quintal.
ENTIDADE FINANCIADORA: POISE / Cruz Vermelha Portuguesa.
ENTIDADE PROMOTORA: Cruz Vermelha Portuguesa.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O CESIS assume o papel de entidade avaliadora externa. Nessa qualidade, assegura assessoria à criação de
questionários e sua validação; a construção de bases de dados; o tratamento dos dados e a elaboração de um
relatório final.
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Avaliação técnica das candidaturas à 12ª edição do Prémio Igualdade é
Qualidade (PIQ)
DURAÇÃO: julho 2017 – dezembro 2017
EQUIPA: Heloísa Perista, Sara Falcão Casaca, Eudelina Quintal, Raquel Baldaia
ENTIDADE FINANCIADORA: CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
A equipa procedeu à elaboração de relatórios de avaliação técnica das candidaturas à 12ª edição do Prémio
Igualdade é Qualidade (PIQ). A metodologia envolveu recurso a análise documental e visitas às organizações
candidatas, no âmbito das quais foram realizadas entrevistas e grupos de discussão. Procedeu, ainda, à
elaboração de recomendações de aperfeiçoamento e melhoria da metodologia e dos instrumentos de avaliação
em vigor.
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Estudo de Avaliação da Implementação do Fundo de Apoio à Estratégia Nacional
para a Integração das Comunidades Ciganas (FAPE)
2015 e 2016
DURAÇÃO: junho 2017 – setembro 2017
EQUIPA: Ana Cardoso, Eudelina Quintal, Sandra Soares
ENTIDADE FINANCIADORA: ACM – Alto Comissariado para as Migrações

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O estudo teve como objetivo avaliar a implementação do FAPE, pretendendo identificar qual a coerência do fundo
com as orientações nacionais e, mais concretamente, com as orientações da Estratégia Nacional para a Integração das
Comunidades Ciganas (ENICC); como é avaliado o papel do Alto Comissariado para as Migrações (ACM) na
monitorização e acompanhamento dos projetos do FAPE; qual a capacidade de concretização dos projetos e que
transformações foram por estes induzida. Neste sentido, a equipa procedeu à elaboração, lançamento e análise de
um questionário dirigido aos projetos financiados pelo FAPE. Realizou, ainda, dois grupos de discussão com as equipas
desses mesmos projetos . O estudo deu origem a um relatório que integra um conjunto de recomendações para o
futuro.

VI. ASSESSORIA
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Fórum Municipal de Cascais contra a Violência Doméstica (FMCVD)
DURAÇÃO: janeiro de 2017 ‐ dezembro de 2017.
EQUIPA: Isabel Baptista.
ENTIDADE FINANCIADORA: Câmara Municipal de Cascais.
ENTIDADE PROMOTORA: Câmara Municipal de Cascais.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
O apoio técnico, científico e metodológico da equipa do CESIS ao trabalho desenvolvido pelo Fórum Municipal de
Cascais contra a Violência Doméstica, ao longo do ano de 2017, consubstanciou‐se na nomeadamente no apoio
na preparação e dinamização das atividades dos diferentes grupos de trabalho do FMCVD, no apoio à elaboração
do Guia de Procedimentos para a intervenção em contexto escolar, na dinamização de ações de divulgação do
Roteiro “Rede Segura”, na realização de ações de formação dirigidas a profissionais do concelho e no apoio aos
encontros e seminários realizados ao longo do ano.
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Rede Social de Matosinhos
DURAÇÃO: junho 2015 – junho 2018.
EQUIPA: Ana Cardoso.
ENTIDADE FINANCIADORA: Câmara Municipal de Matosinhos.
ENTIDADE PROMOTORA: Câmara Municipal de Matosinhos.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
A assessoria técnica realizada no ano de 2017 teve como objetivo criar os instrumentos de avaliação do Plano de
Desenvolvimento Social, dinamizar a sua implementação e produzir os respetivos relatórios de avaliação
devolvendo a informação recolhida à parceria.

VII. FORMAÇÃO
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Referencial de Formação Contínua de Formadores/as:
A formação profissional num contexto de diversidade cultural
DURAÇÃO: outubro 2015 – fevereiro 2017.
EQUIPA: Ana Cardoso, Ana Paula Silva.
ENTIDADE FINANCIADORA: Instituto do Emprego e Formação Profissional.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Este é um documento que define os objetivos de formação, estabelece conteúdos formativos e cria um conjunto
de materiais e de exercícios para formadores/as que trabalham em contextos de diversidade cultural, mais
concretamente que lidam com comunidades ciganas.
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Os usos do tempo de mulheres e de homens, no contexto nacional e
internacional
DURAÇÃO: abril 2017.
EQUIPA: Heloísa Perista.
ENTIDADE FINANCIADORA: IFOR ‐ ISCSP‐ IUL.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Esta sessão de formação, com a duração de 3 horas, enquadra‐se na 2.º Edição do Curso de Formação
Especializada em Igualdade de Género – Unidade Igualdade de Género, Trabalho, Família, Vida Pessoal e
Cidadania .
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Articulação entre a vida profissional, familiar e pessoal; Comunicação e
linguagem inclusiva
DURAÇÃO: dezembro 2017 – janeiro 2018.
EQUIPA: Heloísa Perista, Sara Falcão Casaca.
ENTIDADE FINANCIADORA: Administração do Porto de Lisboa.

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:
Estas duas sessões de formação, com a duração de 3 horas cada, foram dirigidas a profissionais do Porto de
Lisboa.

VII.1. FORMAÇÃO INTERNA E PARTICIPAÇÃO
EM SEMINÁRIOS/CONFERÊNCIAS
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Conferência Internacional do projeto Theam “Promoção dos direitos da criança: A importância da
formação de profissionais“, 10 janeiro 2017.



Pequeno‐almoço de e para mulheres, comemorativo do Dia Internacional da Mulher, organizado pela
Câmara Municipal de Lisboa, 8 de março de 2017.



Women Talks, 8 de março de 2017.



EUROCITIES Social Affairs Forum ‐ Lisboa, 3 e 4 de abril de 2017.



Inquérito Nacional às Condições de Trabalho. Sessão pública de apresentação de resultados, 7 de
abril de 2017.



Cerimónia Pública de Apresentação dos/as Embaixadores/as da Aliança ODS Portugal, 22 de maio de
2017.



12ª Semana da Responsabilidade Social, 25 de maio de 2017.



ISA RC10 International Conference Participation, Organizational Democracy & Self‐Management, 12‐
13‐14 de julho de 2017.
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CICOT 2017 ‐ IV Congresso Internacional sobre Condições de Trabalho, 7 de setembro de 2017.



Policy Workshop “Cuidados às pessoas idosas: famílias, políticas públicas, diálogo social e práticas
empresariais de conciliação trabalho‐família”, 26 de outubro 2017.



Seminário Final “On the Move: A realidade da liberdade de circulação para jovens migrantes na
Europa em tempos de crise”, 27 de outubro 2017.

VIII. AS TERTÚLIAS
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Com o objetivo de: promover um envolvimento de todos/as na vida do CESIS; promover uma
reflexão interna; e, também, criar uma dinâmica de formação deu‐se continuidade às tertúlias.

No ano de 2017, contudo, realizou‐se apenas uma Tertúlia dada a intensa atividade do CESIS,
neste ano, ao nível da organização de seminários e conferências onde todos/as associados/as e
trabalhadores/as puderam participar.

A tertúlia teve lugar a 6 de junho e foi composta por duas partes. Uma primeira dinamizada por
Ana Cardoso a propósito da sua participação na Segunda Cumbre Iberoamericana ‐ "Migración y
Derechos Humanos una nueva mirada”. Uma segunda, animada por Francisco Baptista, a
preparação e análise de orçamentos.

IX. DIVULGAÇÃO E RELAÇÕES COM
O EXTERIOR
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OBJETIVOS DO CESIS PARA OS QUAIS CONTRIBUI:
 Fomentar a difusão de estudos e/ou experiências inovadoras no domínio da promoção social;
 Concorrer para a formulação e implementação de políticas de desenvolvimento humano e de
promoção social.

IX.1. ORGANIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS
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Conferência Internacional do projeto THEAM “Promoção dos direitos da criança: A importância da
formação de profissionais“, Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório,
Comércio, Serviços e Novas Tecnologias (CITEFORMA), 10 de janeiro, 104 participantes.



Cost Action Measuring Homelessness in Europe, União de Associações do Comércio e Serviços
(UACS), 23 e 24 de março, 32 participantes.



Policy Workshop ‘Cuidados às pessoas idosas: famílias, políticas públicas, diálogo social e práticas
empresariais de conciliação trabalho‐família’, Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), 26
de outubro, 60 participantes.



Seminário Final “On the Move: A realidade da liberdade de circulação para jovens migrantes na
Europa em tempos de crise”, Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), 27 de
outubro, 24 participantes.

IX.2. PARTICIPAÇÃO ATIVA EM
SEMINÁRIOS
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Ana Cardoso, Promoção dos direitos da criança: A importância da formação de profissionais, Lisboa,
10 de janeiro 2017.



Ana Cardoso, Segunda Cumbre Iberoamericana "Migración y Derechos Humanos una nueva mirada“,
Cidade do México, 23 e 24 de maio 2017.



Ana Cardoso, The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis,
Parlamento Europeu, Bruxelas, 20 Outubro 2017.



Ana Cardoso, On the Move: A realidade da liberdade de circulação para jovens migrantes na Europa
em tempos de crise, 27 de outubro 2017.



Heloísa Perista, Os tempos das mulheres e os tempos dos homens. Será que temos tempo para a
conciliação?, Workshop Responsabilidade Social e Ética na IP: Igualdade de Género e Conciliação,
Almada, 22 de fevereiro de 2017.



Heloísa Perista, Os tempos das mulheres e os tempos dos homens. Será que temos tempo para a
conciliação?, DGAE, Lisboa, 16 de março de 2017.



Heloísa Perista, Os usos do tempo de mulheres e de homens. Outros tempos, as mesmas práticas?,
12ª Semana da Responsabilidade Social, 25 de maio de 2017.



Heloísa Perista, Time use over the life course: an age and class approach to the gendered
distribution of paid work and unpaid care work in Portugal, ISA RC10 International Conference
Participation, Organizational Democracy & Self‐Management, Lisboa,13 de julho de 2017.



Heloísa Perista, Comentário à apresentação The European Working Conditions Survey: Job quality
and job quality profiles in the European Union, EUROFOUND session “The future of work: new
forms of employment, work and participation”, ISA RC10 International Conference Participation,
Organizational Democracy & Self‐Management, Lisboa,13 de julho de 2017.



Heloísa Perista, Inquérito às Condições de Trabalho em Portugal Continental ‐ Uma leitura dos
principais resultados na perspetiva da qualidade do emprego, CICOT 2017 ‐ IV Congresso
Internacional sobre Condições de Trabalho, Porto, 7 de setembro de 2017.



Heloísa Perista, Ana Cardoso, Paula Carrilho, Inquérito às Condições de Trabalho em Portugal
Continental – Metodologia e principais resultados, Lisboa, 7 de abril de 2017.



Isabel Baptista, Comentário ao painel ‘O Social e a Saúde: como trabalhar em conjunto?’, XIV
Conferência Europeia SMES – Rede Europeia para a Saúde Mental e Exclusão Social, Lisboa , 16, 17 e
18 março 2017.



Isabel Baptista, Mapping Exercise – Portugal, Seminário da COST Action Measuring Homelessness in
Europe, Lisboa, 23 e 24 março 2017.



Isabel Baptista, A qualidade nos serviços prestados, Seminário APAV – 10 anos Casa Abrigo Alcipe,
Lisboa, 29 março 2017.



Isabel Baptista, Intervenção em rede na violência doméstica: o papel dos serviços de saúde, Encontro
com Profissionais do Hospital de Cascais, Cascais, 20 abril 2017.



Isabel Baptista, Researching housing exclusion and homelessness in southern Europe, Seminário
Homelessness Theory and Research: Future Directions’?, Dublin, 28 maio 2017.



Isabel Baptista, moderação dos Painéis ‘Women and Homelessness – Service Needs and Responses ‘
e ‘Youth and Homelessness – Service Needs and Responses’ , 12th Annual Research Conference on
Homelessness, Barcelona, 22 de setembro de 2017.



Isabel Baptista, Lead‐off input na Sessão sobre ‘Implementação da Recomendação de 2013 sobre
“Investindo nas Crianças”, Bruxelas, 28 e 29 de setembro de 2017.



Isabel Baptista, Women’s Homelessness in Europe, III Jornadas sobre exclusión residencial en
Euskadi, Vitoria, 2 novembro 2017.



Manuel Abrantes, Os Usos do Tempo e as Políticas Públicas para a Igualdade, 3ª edição do III CURSO
DE FORMAÇÃO EM IGUALDADE DE GÉNERO, 7 de abril de 2017.



Pedro Perista, Assimetrias de género na prestação de cuidados a pessoas idosas residents no
agregado, COST Policy Workshop ‘Cuidados às pessoas idosas: famílias, políticas públicas, diálogo
social e práticas empresariais de conciliação trabalho‐família’, Lisboa, 26 outubro 2017.



Pedro Perista, Time‐use in the provision of care to the elderly, 5th International workshop on the Socio‐
Economics of Ageing, Lisboa, 27 outubro 2017.



Pedro Perista, Conciliação trabalho‐família e licença parentais, Seminário Final do Programa PT07 –
Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work‐Life Balance, Lisboa, 5 dezembro 2017.

IX.3. OUTRAS FORMAS DE DIVULGAÇÃO
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CESIS - Página de internet
Visitas
Nº total de sessões - 4828
Nº total de pessoas utilizadoras - 3893
Nº total de visualizações - 14013
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CESIS - PÁGINA DE INTERNET
Origem das visitas
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CESIS - Página Facebook

3026
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por país de origem
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Em 2017 o CESIS produziu apenas uma newsletter divulgando o estudo realizado sobre
os Usos de Tempo e os respetivos resultados.
Esta newsletter foi enviada a 720 contactos, dos quais 182 foram registados através do
site do CESIS.

X. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E
ENCONTROS TRANSNACIONAIS
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Reunião transnacional de lançamento do projeto ELFO, 12 e 13 de janeiro, Lisboa.



Reunião do Observatório Europeu sobre as Pessoas Sem‐Abrigo, 27 e 28 de janeiro de 2017, Sevilha.



Reunião do Projeto SELEX II, 16 e 17 de fevereiro de 2017, FRA, Viena.



Reunião transnacional da Ação COST Measuring Homelessness in Europe, Lisboa, 23 e 24 de março de
2017.



NEC Annual Meeting 2017, 27 e 28 de março de 2017, Eurofound, Dublin.



Reunião da Rede Europeia sobre Política Social (ESPN), Bruxelas, 29 e 30 de março de 2017.



Reunião do Projeto EGERA, 30 e 31 de março de 2017, Vechta.



Reunião do Observatório Europeu sobre as Pessoas Sem‐Abrigo, 31 março e 1 abril de 2017, Barcelona.



Reunião transnacional do projeto ELFO, 6 – 9 de junho, Turim.



Reunião do Observatório Europeu sobre as Pessoas Sem‐Abrigo, 16 e 17 de junho de 2017, Bremen.
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Reunião transnacional da Ação COST Gender and health impacts of policies extending working life in
Western countries, Paris, 21 e 22 de setembro de 2017.



Reunião do Observatório Europeu sobre as Pessoas Sem‐Abrigo, 21 e 23 de setembro de 2017,
Barcelona.



Reunião da Rede Europeia sobre Política Social (ESPN), Bruxelas, 28 e 29 de setembro de 2017.



Reunião e conferência final do Projeto EGERA, 16‐17‐18 de outubro de 2017, Paris.



Questionnaire development group for the 7th wave of the EWCS, 5 e 6 de dezembro de 2017, Bruxelas.

XI. PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS
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O CESIS MANTEVE, AINDA, UMA ATIVIDADE REGULAR, A TÍTULO GRACIOSO, ENQUANTO
MEMBRO DAS SEGUINTES ESTRUTURAS DE ÂMBITO LOCAL, NACIONAL E IN INTERNACIONAL:


Advisory Committee do International Journal of Housing Policy.



Board do Observatório Europeu sobre Qualidade Social.



Advisory committee do International Journal of Social Quality.



Comissão Alargada do Grupo Interinstitucional para a Monitorização e Avaliação da Estratégia Nacional
para a Integração das Pessoas Sem‐Abrigo (GIMAE).



Coordenação da secção ‘Pobreza, exclusão e políticas sociais’ da Associação Portuguesa de Sociologia.



Conselho de Ética da Ordem dos Psicólogos Portugueses.



Conselho Editorial do European Journal on Homelessness.
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Rede Nacional de Responsabilidade Social das Organizações (RSOpt) ‐ Membro do Grupo Temático
Igualdade de Género.



Grupo de Trabalho sobre Violência Doméstica e de Género (GTVDG) promovido pelo Gabinete da
Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.



Women’s Homelessness in Europe Network (WHEN).



Participação na Rede Construir Juntos e na Rede Juvenil Crescer Juntos, dinamizadas pelo Instituto de
Apoio à Criança.



Josefina Leitão e Heloísa Perista: Embaixadoras da ALIANÇA ODS PORTUGAL ‐ ODS 5 Igualdade de Género.

XII. PUBLICAÇÕES E OUTROS
PRODUTOS
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XII.1 PUBLICAÇÕES
 Baptista, Isabel et al. (2017) Family Homelessness in the European Union, EOH Comparative
Studies on Homelessness, Brussels, EOH/FEANTSA), available at:
http://www.feantsaresearch.org/download/feantsa‐studies_07_web3386127540064828685.pdf
 Baptista, Isabel; Perista, Pedro, ESPN Flash Report 2017/76, Implementing the new Portuguese
Homelessness Strategy: on the right track? ‐ European Social Policy Network, Brussels, European
Commission, 2017, available at: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18821&langId=en
 Baptista, Isabel; Perista, Pedro, ESPN Thematic Report on Progress in the implementation of the
2013 EU Recommendation on “Investing in children" ‐ Portugal, European Social Policy Network,
Brussels, European Commission, 2017, available at:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18207&langId=en
 Baptista, Isabel; Perista, Pedro, ESPN Thematic Report on Access to social protection for people
working on non‐standard contracts and as self‐employed – Portugal, European Social Policy
Network, Brussels, European Commission, 2017, available at:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17708&langId=en
 Baptista, Isabel; Perista, Pedro, ESPN Flash Report 2017/25 ‘Easing early retirement in Portugal ‘,
European Social Policy Network, Brussels, European Commission, 2017, available at:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17802&langId=en
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 Baptista, Isabel; Perista, Pedro, ESPN Flash Report 2017/24 ‘ A new model for the food support
programme in Portugal?’ , European Social Policy Network, Brussels, European Commission, 2017,
available at: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17801&langId=en
 Baptista, Isabel; Perista, Pedro, ESPN Flash Report 2017/02 ‘ Prospects for increased social
protection for the self‐employed in Portugal’, European Social Policy Network, Brussels, European
Commission, 2017, available at: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17035&langId=en
 Cardoso, Ana; Miriana Ilcheva (2017) Perspectives of Free Movement: Drivers and barriers to free
movement in sending countries. Cross country report. Disponível em: http://euonthemove.eu/wp‐
content/uploads/2017/05/Drivers‐and‐barriers‐to‐free‐movement‐in‐sending‐countries.pdf.
 Cardoso, Ana; Perista, Heloísa; Carrilho, Paula; Nunes, Janine (2017) Inquérito às Condições de
trabalho em Portugal Continental: Trabalhadores/as. CESIS / ACT. Disponível em:
http://www.cesis.org/admin/modulo_news/ficheiros_noticias/20170516152421‐
1inquerito_as_condicoes_de_trabalho_em_portugal_continentaltrabalhadores.pdf
 Cardoso, Ana; Perista, Heloísa; Carrilho, Paula; Nunes, Janine (2017) Inquérito às Condições de
trabalho em Portugal Continental: Entidades Empregadoras. CESIS / ACT. Disponível em:
http://www.cesis.org/admin/modulo_news/ficheiros_noticias/20170516152321‐
1inquerito_as_condicoes_de_trabalho_em_portugal_continentalentidades_empregadoras.pdf
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 Cardoso, Ana; Abrantes, Manuel; Leitão Josefina (2017) ON‐THE‐MOVE – European citizens
migrating in times of crisis“. National Report / Portugal. Disponível em:
http://euonthemove.eu/portugal‐national‐research/
 CESIS (2017) Summary overview of types and characteristics of institutions and community‐based
services for persons with disabilities available across the EU, disponível em:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/portugal‐services‐mapping‐independent‐
living‐pt.docx
 Leitão, Josefina (2017) National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental
rights safeguards and remedies, disponível em:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/portugal‐study‐data‐surveillance‐ii‐pt.pdf
 Paz Lima, Maria da (2017) Portugal: Tripartite commitment on labour market and collective
bargaining measures. EurWORK/ Eurofound. Available at:
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/portugal‐tripartite‐
commitment‐on‐labour‐market‐and‐collective‐bargaining‐measures
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 Perista, Heloísa; Carrilho, Paula (2017), Portugal: Job quality under the spotlight in national
working conditions survey, European Observatory of Working Life ‐ EurWORK of the European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). Available at:
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/portugal‐job‐quality‐under‐
the‐spotlight‐in‐national‐working‐conditions‐survey
 Perista, Heloísa (2017), Portugal: Gender differences in time use, European Observatory of Working
Life ‐ EurWORK of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
(Eurofound). Available at:
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/portugal‐gender‐differences‐
in‐time‐use
 Perista, Heloísa; Carrilho, Paula; Paz Lima, Maria da (2017), Portugal: Latest working life
developments – Q4 2016, European Observatory of Working Life ‐ EurWORK of the European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). Available at:
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/portugal‐latest‐working‐life‐
developments‐q4‐2016
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Perista, Heloísa; Carrilho, Paula; Paz Lima, Maria da (2017), Portugal: Latest working life
developments – Q1 2017, European Observatory of Working Life ‐ EurWORK of the European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). Available at:
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/portugal‐latest‐working‐life‐
developments‐q1‐2017
Perista, Heloísa; Falcão Casaca, Sara (2017) “Ageing and older workers in Portugal: a gender‐
sensitive approach”. In Áine Ní Léime et al. (eds) Gender, Ageing and Extended Working Life.
Cross‐national perspectives. Bristol: The Policy Press: 137‐156.
Perista, Heloísa; Falcão Casaca, Sara (2017) Como explicar o persistente diferencial salarial em
desfavor das mulheres? Um contributo com base nas dinâmicas laborais recentes em Portugal,
SOCIUS/CSG Working Papers, Nº 01/2017. Disponível em:
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/w.papers.2017.shtml
Perista, Pedro; Leitão, Josefina, Pinho, Filipa (2017) Migrants and their Descendants: Social
Inclusion and Participation in Society, disponível em:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/social‐inclusion‐and‐migrant‐participation‐
society_pt.pdf
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XII.2 RELATÓRIOS
 Baptista, Isabel; Ferraz, Eduarda (2017) Anti‐Muslim and anti‐migrant hatred database. National
report. CESIS/FRA.
 Baptista, Isabel; Leitão, Josefina (2017) Standing and operational space of non‐governmental
organisations (NGOs) in contributing to respecting and promoting fundamental rights in EU
Member States. National report. CESIS/FRA.
 Baptista, Isabel; Brázia, Ana; Carrilho, Paula (2017) Rights of crime victims to have access to
justice. National report. CESIS / European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).
 Baptista, Isabel; Perista, Pedro (2017) ESPN Thematic Report: Contribution to the 2018 Pension
Adequacy Report. National Report. CESIS/European Social Policy Network /LISER/APPLICA.
 Baptista, Isabel; Perista, Pedro (2017) ESPN European Semester Report – Portugal.
CESIS/European Social Policy Network /LISER/APPLICA.
 Baptista, Isabel; Perista, Pedro; Perista, Heloísa; Quaresma, Maria de Lurdes; Mateus, Céu (2017)
ESPN Country Profile ‐Portugal. CESIS/European Social Policy Network /LISER/APPLICA.
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 Cardoso, Ana (2017) Roma and Travellers. National report. CESIS/FRA.
 Cardoso, Ana (2017) Misogyny, gender stereotyping and hate speech against women. National
report. CESIS/FRA.
 Cardoso, Ana; Quintal, Eudelina (2017) Estudo de avaliação da implementação do Fundo de Apoio
à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (FAPE) 2015 e 2016.
 Ferraz, Eduarda; Baptista, Isabel (2017) Living in another Member State: barriers to EU citizens'
full enjoyment of their rights. National report. CESIS/FRA.
 Paz Lima, Maria da; Abrantes, Manuel (2017) Portugal: 2017 update: assessing the involvement of
national SP in the EU Semester. EurWORK/ Eurofound.
 Paz Lima, Maria da (2017) Portugal: Innovative social dialogue to combat precarious work in the
public sector. EurWORK/ Eurofound.
 Perista, Heloísa; Carrilho, Paula (2017) Portugal: Public and social partner based support to
redundant older workers. EurWORK/ Eurofound.
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 Perista, Heloísa; Carrilho, Paula (2017) Portugal: Living wage policies, debate and research.
EurWORK/ Eurofound.
 Perista, Heloísa; Carrilho, Paula (2017) Portugal: CAR ‐ Employment effects of public or social
partner‐based innovation support measures. EurWORK/ Eurofound.
 Perista, Heloísa; Carrilho, Paula (2017) Portugal: Public and social partner based support to
redundant older workers. EurWORK/ Eurofound.
 Perista, Heloísa; Carrilho, Paula (2017), Portugal: Musculoskeletal disorders identified as main risk
factor in companies, EurWORK/ Eurofound.
 Perista, Heloísa; Cardoso, Ana; Leitão, Josefina; Abrantes, Manuel; Brázia, Ana (2017) Severe
labour exploitation – Workers’ perspectives. Country report – Portugal. CESIS / FRA.


Perista, Heloísa; Perista, Pedro ; Baptista, Isabel (2017) EGERA Final monitoring & evaluation
report. CESIS/EGERA.
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XII.3 OUTROS RECURSOS

•

No âmbito do Projeto THEAM foi elaborado e divulgado um Referencial de Formação “Formação
em Direitos das Crianças A Convenção em Prática”. O referencial está disponível em:
http://www.cesis.org/admin/modulo_news/ficheiros_noticias/20170516152537‐
1theam_cesis_referencial_de_formacaoa_convencao_em_pratica.pdf.

•

Na sequência de protocolo com o IEFP foi elaborado um Referencial de Formação Pedagógica
Continua de Formadores/as – “A Formação Profissional num Contexto de Diversidade Cultural:
Especificidades do Trabalho com Pessoas Ciganas”.

•

No âmbito do projeto On the Move foram produzidos materiais informativos dirigidos a jovens
que queiram exercer o seu direito à livre circulação na Europa e a profissionais que os/as podem
apoiar . Os materiais estão disponíveis em: http://euonthemove.eu/lessons‐learned/.

•

Plano de Ação 2016‐2017 do Plano de Desenvolvimento Social de Matosinhos.

XIII. O CESIS E A RESPONSABILIDADE
SOCIAL
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A responsabilidade social traduz‐se, no CESIS, não só numa perspetiva
interna, que se manifesta nas preocupações com o bem estar das pessoas
que nele trabalham e a sua valorização contínua, mas também numa
perspetiva externa, cabendo ao CESIS uma responsabilidade acrescida no
que diz respeito à continuidade sustentada de experiências e metodologias
ensaiadas no contexto dos seus projetos.
É neste quadro que surge a estreita relação do CESIS com a CooperActiva.

Relatório de Atividades | 2017

Objetivos do CESIS

Incentivar a
participação das
cidadãs e cidadãos nos
seus processos de
desenvolvimento e de
promoção social

Concorrer para a
formulação e
implementação de
políticas de
desenvolvimento
humano e de
promoção social

Objetivos da
CooperActiva

Contribuir para o
desenvolvimento
social e para a
garantia dos direitos
de cidadania, a
partir de uma
abordagem
sistémica da
realidade social e do
desenvolvimento de
metodologias de
trabalho flexíveis e
adaptadas ao
contexto de
intervenção

XVII. CONTABILIDADE E SECRETARIADO

Todos os projetos do CESIS foram apoiados, ao nível do
secretariado e da contabilidade, por:
 Sandra Soares
 Francisco Baptista
 José Carlos Amaral

A todas e a todos que construíram o
CESIS em 2017, o nosso Obrigada!
A Direção
Ana Cardoso – Presidente
Paula Carrilho – Secretária
Isabel Baptista – Tesoureira

Lisboa, março 2018

