
Lisboa, maio 2020 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
2019 



I. O CESIS e o cumprimento dos seus 
objetivos 



Em 2019, e apesar da reestruturação e redução da equipa levada a cabe no ano anterior, o CESIS 

deu continuidade à sua atividade nomeadamente ao desempenhar o seu papel como ponto 

focal nacional de importantes redes e agências europeias, como é o caso da  Rede Europeia 

sobre Política Social (ESPN) e da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de 

Trabalho (Eurofound).   
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Em geral, porém, em 2019, o CESIS desenvolveu um menor número de projetos do que no ano de 

2018 – 25 face a 33 do ano anterior, sendo que  cinco destes projetos colocam exigências ao nível 

do cofinanciamento. No entanto, é de realçar que em 2019 foi possível lançar 14 novos projetos 

dos quais 5 são plurianuais. Para além disso, o CESIS apresentou, ou participou na apresentação, 

de 27 novas candidaturas das quais 13 foram aprovadas; 6 não foram aprovadas; 7 aguardam 

ainda decisão e 1 não foi aceite.  

O CESIS manteve, em 2019, a sua capacidade de produzir (relatórios e outras publicações) e de 

participar em iniciativas variadas, divulgando o trabalho desenvolvido.  

Apesar das dificuldades, o CESIS desenvolveu, no ano de 2019 atividades que em muito 

contribuíram para a prossecução dos seus objetivos. 
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2019 2020 2021 2022 

ESPN Agosto 

Trajetos e Quotidianos de Pobreza em Portugal Julho 

Child Guarantee Fevereiro 

Social Assistence Agosto 

NEC Fevereiro 

Newefin Junho 

IVOTUNES Dezembro 

IJCC Outubro 

PMIG/Lisboa Junho 

EPS Outubro 

TIGLIS Fevereiro 

PMIM/Montijo Dezembro 

SUPPORTS Fevereiro 

ACTIVE Fevereiro 

ADÈLIA Março 

#Percursos Dezembro 

Youth Employment Outubro 

ESF training Fevereiro 

Rumos cruzados Abril 

ESL Julho 

Rede Social de Matosinhos Março 

Igen Dezembro 

VD Matosinhos Dezembro 

  

CALENDARIZAÇÃO DOS 
PROJETOS: DATA DE 
FINALIZAÇÃO 



APROFUNDAR O CONHECIMENTO DA REALIDADE SOCIAL  
 

O CESIS levou a cabo 15 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:  exclusão social, 

trabalho e emprego e migrações.  

 

A partir destes projetos foram produzidas 11 publicações disponíveis on line.  Foi ainda 

produzido um conjunto de relatórios de pesquisa (25). 
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PROMOVER A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO DESTINADAS A MELHORAR A 
CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO SOCIAL AOS VÁRIOS NÍVEIS 

Em 2019 foram realizadas nove  ações de formação, num total de 195 horas, que abrangeram  

107 profissionais.  

Para além disso, o CESIS prosseguiu uma política de formação interna, que propiciou que as 

pessoas que aqui trabalham tivessem a oportunidade de participar em 11 seminários ou 

conferências.  
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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 2019, 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 e no facebook do CESIS. No total foram colocadas 162 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 449 contactos. 

O ano de 2019 permitiu também a continuidade da participação em conferências/seminários e reuniões 

que se constituem como contextos privilegiados de divulgação. Assim, a equipa do CESIS, em 2019, 

organizou 2 workshops de disseminação; apresentou 11 comunicações em iniciativas diversas; esteve 

presente em 14 reuniões transnacionais. 

Acresce que o CESIS integra, a título gracioso, 18 estruturas de diversa natureza a nível nacional e 

transnacional.  



II. SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 



 

Em 2019, 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 ver no 
esquema seguinte: 

 

EXCLUSÃO SOCIAL – 4 | TRABALHO E EMPREGO – 3 

IGUALDADE DE GÉNERO – 2 | VIOLÊNCIA – 1 

MIGRAÇÕES – 2 | CRIANÇAS E JOVENS – 3 

  

Divulgação 

Investigação 

Investigação-
ação 

Avaliação 

(4) 

Formação 

(3) 

Assessoria 

(2) 

 

CRIANÇAS E JOVENS - 1 

  

2019 

No sentido de dar continuidade à sua atividade, em 2019 a equipa do CESIS apresentou / 
participou em 27 novas candidaturas. 
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III. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO 



III.1. EXCLUSÃO SOCIAL 



ESPN – European Social Policy Network 
 

DURAÇÃO: setembro de 2018  - agosto de 2022. 

EQUIPA: Pedro Perista, (coord.), Heloísa Perista, Ana Cardoso.  

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia – DG Employment.  

ENTIDADE PROMOTORA:  LISER/APPLICA/OSE. 

ORÇAMENTO TOTAL: 32 100€ / ANO. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

O trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2019 abrange as atividades previstas em dois programas de trabalho: 

setembro de 2018 a agosto de 2019 e setembro de 2019 a agosto de 2020. O apoio prestado pela Rede enquanto 

estrutura de apoio à Comissão Europeia para a formulação de políticas sociais, ao longo do ano de 2019 

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 duas informações rápidas 

(flash reports) sobre desenvolvimentos de política social relevantes: Programa de apoio à redução tarifária 

nos transportes públicos; Aprovação do estatuto do cuidador informal. Foram ainda elaborados três relatórios 

sobre temas específicos: Financiamento da proteção social; Estratégias nacionais de combate ao fenómeno sem-

abrigo e à exclusão habitacional; Acesso a serviços essenciais para população com baixos rendimentos. 
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Child Guarantee – Study on the feasibility of a  
child guarantee for vulnerable children 
 

DURAÇÃO: outubro 2018 – fevereiro 2020. 

EQUIPA:  Pedro Perista. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia – DG Employment. 

ENTIDADE PROMOTORA: LISER/APPLICA/OSE. 

ORÇAMENTO TOTAL: 9 000€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

O projeto efetuou um mapeamento analítico, em cada um dos Estados-Membro, da situação de grupos 

específicos de crianças no que se refere a cinco áreas de política, bem como analisar a estrutura e a eficácia 

das políticas e programas existentes. Pretende, ainda, analisar qual o papel desempenhado pelos fundos 

comunitários a este nível. Os grupos específicos analisados são: i) crianças residentes em agregados 

monoparentais; ii) crianças em situação de pobreza e/ou privação; iii) crianças ciganas; iv) crianças residentes 

em instituições; v) crianças imigrantes ou refugiadas ou filhas de imigrantes ou de refugiados/as; vi) crianças 

com deficiência. As áreas de política são as seguintes: i) saúde; ii) educação; iii) educação e cuidados na 

primeira infância; iv) habitação; v) nutrição. 
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Trajetos e Quotidianos de Pobreza em Portugal 
 

DURAÇÃO: setembro 2018 – julho 2020. 

EQUIPA:  Pedro Perista. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Fundação Francisco Manuel dos Santos. 

ENTIDADE PROMOTORA: Universidade dos Açores / Fundação Gaspar Frutuoso. 

Orçamento total: 3 990€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

O estudo tem por finalidade conhecer as características sociodemográficas dos/as portugueses/as pobres e a 

forma como vivem a sua situação de pobreza, nomeadamente: o seu enquadramento familiar na infância; a sua 

relação com o sistema educativo e transições para a vida adulta; bem como a relação com o mundo do trabalho e 

as redes de apoio social não institucional (incluindo família, amigos, vizinhos e outros) e a relação com os sistemas 

e subsistemas de proteção social. 

Durante o ano 2019 desenrolou-se, de forma mais evidente, a componente qualitativa do projeto assente, 

sobretudo, na realização de 86 entrevistas em todo o país. 
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Social Assistance Study 
 

DURAÇÃO: Abril 2019 – Agosto 2019. 

EQUIPA:  Pedro Perista. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia. 

ENTIDADE PROMOTORA: Ecorys Holanda. 

Orçamento total: 3 400€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

O objetivo final do estudo prende-se com uma tentativa de mensuração do investimento em esquemas 

integrados de assistência social. Uma tarefa principal consistiu em criar parâmetros de referência no que se 

refere ao desempenho dos serviços entre países e ao longo do tempo a em relacionar tal desempenho com o 

grau de integração dos esquemas de assistência social. 
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III.2. TRABALHO E EMPREGO 



Network of Eurofound Correspondents (NEC) 

EurWORK - European Observatory of Working Life | EMCC - European Monitoring Centre on 
Change | EurLIFE - European Observatory of Quality of Life 

 
DURAÇÃO:  março 2018- fevereiro 2022. 

EQUIPA: Heloísa Perista (coord), Paula Carrilho, Maria da Paz Campos  Lima. 

ENTIDADE FINANCIADORA: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound. 

ENTIDADE PROMOTORA: CESIS. 

PARCERIA: DINÂMIA’CET – ISCTE/ IUL.  

ORÇAMENTO total pré-definido: 21 000€ / ano.  

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

No seu papel de membro nacional da Rede de Correspondentes da Eurofound, o CESIS contribui regularmente 

para três observatórios:  EurWORK, EMCC e EurLIFE.  No ano de 2019 foram elaborados  pela equipa do CESIS 

diversos relatórios de diferentes tipos, tal como de seguida se discrimina: 6 contributos nacionais para 

‘Comparative Analytical Reports’, 4 ‘Country Updates’, 3 contributos para ‘Topical Updates’ e 15 Factsheets. Foi ainda 

atualizada a base de dados sobre normas legais de apoio à reestruturação empresarial (ERM legal database), num 

conjunto de 16 normas. Em 2019, o CESIS promoveu ainda a reunião anual com os membros nacionais do Governing 

Board da Eurofound bem como com outros stakeholders relevantes. 
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NEWEFIN - New Employment Forms and Challenges  
to Industrial Relations  
 

DURAÇÃO: fevereiro 2018 - junho 2020. 

EQUIPA: Maria da Paz Campos Lima (coord), Heloísa Perista. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia. 

ENTIDADE PROMOTORA: University of Amsterdam. 

PARCERIA: University Carlos III, Spain; University of Gent, Belgium.  

Orçamento total: 30 719.70€. 

 Cofinanciamento: 27 626.33€. 

 Contribuição própria: 3 093.37€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

O principal objetivo do projeto NEWEFIN é o de desenvolver uma análise comparativa do modo como os desafios 

colocados à legislação laboral e ao sistemas de segurança social, gerados pelas tendências de flexibilização do mercado 

de trabalho e de crescimento de novas formas de emprego, são tratados ao nível de respostas políticas inovadoras e do 

diálogo social.  No ano de 2019 foi  elaborado, e apresentado, numa reunião transnacional em Amsterdão, o draft do 

relatório nacional sobre Portugal. 
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INVOTUNES 
Involvement of trade unions in the European Semester 
 

DURAÇÃO: janeiro 2018- dezembro 2019. 

EQUIPA: Heloísa Perista, Pedro Perista. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia. 

ENTIDADE PROMOTORA: Observatoire Social Européen (OSE). 

PARCERIA:   Institute for the Study of Societies and Knowledge - Bulgarian Academy of Science (BG); Hungarian Academy of 

Sciences – Centre for Social Sciences (HU); European Social Observatory (BE); Hans Böckler Foundation - Institute of 

Economic and Social Research (DE); Institute for Social and Trade Union Research (BG); University of Macerata (IT); Uppsala 

University (SE); University of Turku (FI); European Trade Union Confederation (ETUC). 

ORÇAMENTO TOTAL: 17 976€.   

 COFINANCIAMENTO: 16 178.40€. 

  CONTRIBUIÇÃO PRÓPRIA: : 1 797.60€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

O projeto pretendeu analisar o envolvimento e o papel dos sindicatos no processo do Semestre Europeu, no 

período 2014-2018. Durante o ano 2019 foram realizados três workshops nacionais em Bruxelas, Sofia e Lisboa e 

uma conferência final em Bruxelas, tendo ainda sido produzidos research papers relativos a cada país.  
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III.3. VIOLÊNCIA 
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IJCC - Improving Justice in Child Contact:  
Children affected by domestic violence 
DURAÇÃO: novembro 2018  –  outubro 2020. 

EQUIPA: Heloísa Perista (coord.), Paula Carrilho, Ana Cardoso. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia, DG Justice. 

PARCERIA: UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta, Universidade de Edimburgo  (coord), Scottish Women's Aid, 

Mediterranean Institute of Gender Studies, Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara, Bulgarian Gender 

Research Foundation.  

ORÇAMENTO TOTAL: 31 506.15€. 

  COFINANCIAMENTO: 25 205€. 

  CONTRIBUIÇÃO PRÓPRIA: 6 301.23€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

O objetivo do projeto é o de promover a participação de crianças e jovens nas decisões judiciais acerca dos seus direitos de 

contacto com os/as progenitores/as, em famílias afetadas por situações de violência doméstica, garantindo 

simultaneamente os direitos das crianças e os direitos de proteção das vítimas. No ano de 2019, foi da responsabilidade do 

CESIS, no âmbito do projeto,  dinamizar o Forum Multissetorial composto por 16 instituições que tiveram presença regular 

nas três reuniões realizadas ao longo do ano. Este Forum, com base num exercício de mapeamento do sistema, identificou o 

que funciona bem e os limites da intervenção das diferentes instituições que intervêm junto de crianças afetadas por 

situações de violência doméstica. Este exercício coletivo deu origem ao desenho de um plano de intervenção que permitirá, 

com o contributo das diferentes entidades, ultrapassar os problemas identificados.  



III.4. IGUALDADE DE GÉNERO 
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I Plano Municipal para a Igualdade de Género – PMIG | Lisboa 
 

DURAÇÃO: dezembro 2018– junho 2019. 

EQUIPA: Heloísa Perista, Ana Cardoso,  Paula Carrilho. 

ENTIDADE DESTINATÁRIA: Câmara Municipal de Lisboa. 

ORÇAMENTO TOTAL: 25 000€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:   

Em 2019  foi concluído o I Plano Municipal para a Igualdade de Género em Lisboa. Com vista à elaboração do diagnóstico 

que fundamenta o Plano foi recolhida e analisada informação estatística sobre a cidade de Lisboa, numa perspetiva sensível 

ao género. Esta informação, de diferentes fontes, cobre várias áreas setoriais.   Numa ótica de promoção da participação 

foram dinamizados seis workshops, em diferentes zonas do concelho, com o duplo objetivo de refletir sobre elementos de 

diagnóstico e de recolher contributos para o plano. No total foram envolvidas 84 pessoas, 67 das quais são do sexo 

feminino (80%) e 17 do sexo masculino (20%). Complementarmente aos workshops, promoveu-se uma auscultação alargada 

das entidades parceiras da Rede Social de Lisboa (514 entidades) através do lançamento de um inquérito online.  

Após o estabelecimento de consensos políticos , por parte da Câmara Municipal de Lisboa, sobre os problemas prioritários a 

considerar, o I PMIG estrutura-se em torno de quatro eixos prioritários de intervenção: Educação, Emprego, Usos do Tempo 

e Articulação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal e Cidadania.  
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EPS – Equality Platform and Standard 
 

DURAÇÃO: novembro 2019 – outubro 2022. 

EQUIPA: Heloísa Perista (coord.), Paula Carrilho. 

ENTIDADE FINANCIADORA: CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (ao abrigo de financiamento do EEA Grants).  

ORÇAMENTO TOTAL: 40 000€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:   

O CESIS assegurou serviços de assessoria técnica especializada para o desenvolvimento e execução de serviços no âmbito das 

atividades do projeto. Este é desenvolvido em parceria entre a CITE, o GEP – Gabinete de Estudos e Planeamento do MTSSS, o 

IPQ – Instituto Português da Qualidade, o Norwegian Equality and Anti-discrimination Ombud e o Iceland Centre For Gender 

Equality. 

Em 2019, começaram a ser desenvolvidas atividades com vista a: i) Desenvolver uma metodologia e instrumentos que garantam 

a monitorização da implementação das políticas públicas e das normas jurídicas no âmbito da Agenda para a Igualdade no 

Mercado de Trabalho e nas Empresas; e ii) Analisar o potencial de transferibilidade do Icelandic Equal Pay Standard, no sentido 

de criar a Norma Portuguesa - Sistema de Gestão de Igualdade Salarial. 

A convite da CITE, Heloísa Perista participou, na qualidade de perita, no Wokshop on the Icelandic Equal Pay Standard e na 

primeira reunião de parceria transnacional, em Reiquiavique, nos dias 29 e 30 de outubro de 2020. 



III.5. MIGRAÇÕES 
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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 (coord.), Ana Cardoso, Paula Carrilho. 

ENTIDADE FINANCIADORA: FAMI / ACM. 

ORÇAMENTO TOTAL:  36 012.00€. 

  COFINANCIAMENTO: 27 009.00€. 

  CONTRIBUIÇÃO PRÓPRIA:  9 003.00€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:  

O objetivo principal do projeto passou 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 

pretendeu 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 2019, foi finalizado o relatório do projeto 

e teve lugar a conferência final do projeto, tendo ainda sido produzida uma curta-metragem a apelar à participação cívica da 

população migrante. 
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Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo 
 

DURAÇÃO: novembro 2019 – dezembro 2019. 

EQUIPA:  Ana Cardoso (coord.), Ana Brázia. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Câmara Municipal do Montijo. 

ORÇAMENTO TOTAL:  8 130€. 

   

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:  

Foi atualizado o diagnóstico sobre a situação da população imigrante no concelho do Montijo e elaborado o Plano 

Municipal para a Integração de Migrantes 2020-2022 de acordo com os eixos identificados como prioritários. Para o 

desenvolvimento deste trabalho foi recolhida e analisada a informação disponível considerada relevante . Utilizou-

se, complementarmente, uma metodologia de auscultação de entidades locais e das próprias pessoas migrantes. 

Assim, foram realizados 7 grupos de discussão (5 com profissionais e 2 com pessoas imigrantes) que envolveram 50 

pessoas das quais 24 imigrantes. No contexto deste trabalho foram também realizadas visitas a explorações 

agrícolas do concelho.    



III.6. CRIANÇAS E JOVENS 
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SUPPORTS 
 

DURAÇÃO: fevereiro 2019 – fevereiro 2021. 

EQUIPA: Ana Cardoso (coord.), Ana Paula Silva. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia – Direção Geral da Justiça e Consumidores / Programa Direitos, Igualdade e 

Cidadania. 

PARCERIA: Pulse Foundation (Bulgária);  Defence for Children International (Itália). 

ORÇAMENTO TOTAL:  135 275,82€. 

  COFINANCIAMENTO: 108 220,66€. 

  CONTRIBUIÇÃO PRÓPRIA:  27 055,16€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:  

O projeto desenvolve-se no concelho de Matosinhos e o seu foco são as instituições de acolhimento de crianças. Os 

principais objetivos são: Capacitar profissionais com vista à implementação dos princípios da Convenção para os Direitos da 

Criança e para a elaboração de projetos de vida que favoreçam a inclusão social dos/as jovens que saem das instituições; 

Promover a participação de jovens no projeto e na vida das instituições de acolhimento e nas decisões que lhes dizem 

respeito; Conceber materiais informativos e pedagógicos; Criar redes locais de apoio aos/às jovens que saem das 

instituições de acolhimento. Em 2019 o projeto concretizou: i) elaborou um diagnóstico da situação das 3 intuições 

envolvidas; ii) realizou duas ações de formação (45 horas) que envolveram 24 profissionais; iii) criou dois conselhos 

institucionais de acompanhamento do projeto (um a nível nacional; outro de âmbito concelhio); criou o conselho de jovens 

composto por rapazes e raparigas que já saíram das instituições de acolhimento envolvidas.  
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ACTIVE - Focus on children;  Strengthening Policies in Sports and Leisure 
Activities  
 

DURAÇÃO: dezembro 2019 – Fevereiro 2022. 

EQUIPA: Ana Cardoso, Paula Carrilho. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia – Direção Geral da Justiça e Consumidores / Programa Direitos, Igualdade e 

Cidadania. 

PARCERIA: KMOP-Social Action and Innovation Centre Project Coordinator (Grécia); CARDET (Chipre); CESIE (Itália): Children 

1st (Reino Unido). 

ORÇAMENTO TOTAL:  96 343, 27€. 

  COFINANCIAMENTO: 80 006,34€. 

  CONTRIBUIÇÃO PRÓPRIA: 16 337,23 €. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:  

O projeto visa a criação de ambientes mais seguros para as crianças na prática de atividades desportivas. Durante o ano de 

2019, e tendo em conta a data de início, o projeto realizou a sua primeira reunião de parceria internacional, em Lisboa,  e 

estabeleceu com todos os parceiros o seu plano de atividades para o futuro.  
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ADÉLIA 
 

DURAÇÃO: setembro 2019 – março 2021. 

EQUIPA: Ana Cardoso (coord.), Paula Carrilho, Ana isabel Guerreiro. 

ENTIDADE DESTINATÁRIA: Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens 

(CNPDPCJ). 

ENTIDADE FINANCIADORA: POISE. 

ORÇAMENTO TOTAL:  68 900€. 

 

 BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO:  

O objetivo principal deste trabalho é o de construir os materiais necessários  e apoiar a equipa da CNPDPCJ com vista à 

elaboração de Planos Municipais de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens por parte de 150 CPCJ nas 

regiões Norte, Centro e Alentejo.  

Em 2019, a equipa do CESIS: 

- Dinamizou 15 workshops, entre 28 de outubro e 18 de novembro, que envolveram 143 CPCJ e 288 pessoas (78 da 

Região Alentejo; 132 da Região Centro em 78 da Região Norte) .  

-  Produziu um conjunto de documentos de orientação e de recolha com vista a elaboração de diagnósticos locais. 



IV. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO  

   



IV.1. CRIANÇAS E JOVENS   
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#Percursos Acompanhado - E7G 
 

DURAÇÃO: fevereiro 2019 – dezembro 2020. 

EQUIPA: Marli Godinho(coord.), Isalina Monteiro, João Barbosa e Inês Joaquim. A  equipa contou ainda com a 

participação ocasional de Luís Tavares, Miguel  Fernandes e Mariana Faria, bem como com a participação, a título de 

voluntariado, de Herculina Miguez e Ana Delgado. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Co- ACM - Programa Escolhas. 

PARCERIA: Agrupamento Vertical Almeida Garrett; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Amadora; CooperActiva 

– Cooperativa de desenvolvimento social; CAZAmbujal Associação Recreativa; Junta de Freguesia de Alfragide; VTXRM – 

Software Factory; Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos; Câmara Municipal da 

Amadora. 

ORÇAMENTO TOTAL:  89.748,36€ / ano. 

         

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

O projeto #PercursosAcompanhados - E7G pretende promover a inclusão e coesão social da população do bairro do 

Zambujal, através da promoção do sucesso escolar e do desenvolvimento do sentido de pertença comunitária, No ano 

de 2019, o projeto abrangeu 51 crianças e jovens de modo mais regular e 301 participantes no geral, tendo contribuído 

para o sucesso escolar de 92% das crianças/jovens acompanhadas/os de modo mais regular. 



V. AVALIAÇÃO 
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YOUTH EMPLOYMENT / METIS 
 
 

DURAÇÃO: junho 2019 – outubro 2019. 

EQUIPA: Pedro Perista. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia. 

ENTIDADE PROMOTORA: Metis. 

ORÇAMENTO TOTAL: 2 500€. 

   

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

O CESIS foi responsável pela componente deste estudo que pretendeu avaliar os resultados das iniciativas 

financiadas pelo Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) e pelo Fundo Social Europeu (FSE) no apoio ao emprego da 

população jovem, no período 2014-2018. O estudo pretendeu também apoiar a preparação do próximo período 

de programação.  
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Evaluation of the ESF support to Education and Training (Thematic 
Objective 10) 
 

DURAÇÃO: outubro 2019 – fevereiro 2020. 

EQUIPA: Pedro Perista. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia. 

ENTIDADE PROMOTORA: Ecorys Reino Unido. 

ORÇAMENTO TOTAL:  7 950.00€. 

 

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 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. 

ORÇAMENTO TOTAL:  5 268.00€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

O CESIS foi a entidade avaliadora externa.  Nessa qualidade, assegurou assessoria à criação de questionários e 

sua validação; a construção de bases de dados. Em 2019, procedeu ao tratamento dos dados recolhidos e à 

elaboração do relatório final. 
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Avaliação da Implementação de 2011 do Recomendação do Conselho sobre 
políticas de redução do abandono escolar precoce (ESL) 
 

DURAÇÃO: janeiro 2019 – julho 2019. 

EQUIPA: Ana  Cardoso. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Comissão Europeia. 

ENTIDADE PROMOTORA: ECORYS. 

ORÇAMENTO TOTAL:  1 650€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

Após Portugal ter sido escolhido pela Comissão  Europeia como estudo de caso no âmbito do estudo de 

avaliação da implementação da Recomendação de 2011 em matéria de políticas de abandono escolar precoce, 

o CESIS levou a cabo a segunda fase deste trabalho  que se baseou na realização de dois grupos de discussão, 

nos quais participaram 17 entidades com intervenção relevante no tema. Foi produzido um relatório para 

apresentação à Comissão Europeia.  

 



VI. ASSESSORIA 
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Rede Social de Matosinhos 
 

DURAÇÃO: março 2019 – março 2022. 

EQUIPA: Ana Cardoso.  

ENTIDADE FINANCIADORA: Câmara Municipal de Matosinhos. 

ENTIDADE PROMOTORA:  Câmara Municipal de Matosinhos. 

ORÇAMENTO TOTAL:  199 980.00€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

Durante o ano de 2019 o CESIS , no contexto da Rede Social de Matosinhos elaborou o relatório de avaliação 

de 2018 e preparou o Plano de Ação para 2019. Dinamizou, ainda, o processo de elaboração do Plano Municipal 

para a Integração das Comunidades Ciganas em Matosinhos; criou  instrumentos e apoiou a equipa da CMM 

para a elaboração do Plano Municipal para a Juventude.  
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iGen - Fórum Organizações para a Igualdade 
 

DURAÇÃO: janeiro 2019 – dezembro 2019. 

EQUIPA: Heloísa Perista, Sara Falcão Casaca. 

ENTIDADE DESTINATÁRIA: CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. 

ORÇAMENTO TOTAL: 9 750€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

Serviços de consultoria para apoio à coordenação do iGen - Fórum Organizações para a Igualdade, no âmbito 
da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. 

A consultoria prestada incluiu um conjunto de serviços de apoio técnico especializado, repartidos pelas 
seguintes atividades: 

  Acompanhamento de todas as reuniões de Task Force; 

  Acompanhamento da larga maioria (três em quatro) das reuniões plenárias; 

  Informação e sensibilização a todas as organizações membros; 

  Acompanhamento de grupos de trabalho.  



VII. FORMAÇÃO 



VII.1.  FORMAÇÃO EXTERNA 
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Pós-Graduação em Igualdade de Género 
 

DURAÇÃO: junho 2019 – julho2019. 

EQUIPA: Heloísa Perista. 

ENTIDADE PROMOTORA:  IEPG/ ISCSP-ULISBOA. 

ORÇAMENTO TOTAL: 360€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

Heloísa Perista assegurou 6 horas de docência da unidade curricular “Género, Trabalho e Organizações” neste 

curso de pós-graduação. 
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Formação em Direitos das Crianças 
A Convenção sobre os Direitos da Criança em Prática 
 

DURAÇÃO: outubro 2019. 

EQUIPA: Ana Cardoso. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Entidades participantes na formação. 

ORÇAMENTO TOTAL:  540€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

Em 2019, foi realizada uma ação de formação de 15 horas sobre o tema. A formação contou com um total de 20 

participantes - 14 do sexo feminino e 6 do sexo masculino – que integram 8 entidades distintas com diferentes 

intervenções na cidade de Lisboa: Centro Paroquial de S. João de Brito; Associação Santa Teresa de Jesus - 

Desenvolvimento e Dignidade; Associação Humanidades; Associação Beneficência das Casas de S. Vicente de 

Paulo; Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Polícia de Segurança Pública; Junta de Freguesia de Alvalade e Casa 

Pia de Lisboa. 73% das pessoas sentiram-se muito ou completamente satisfeitas com a formação.  
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Capacitação em violência doméstica 
 

DURAÇÃO: outubro 2018 – dezembro 2020. 

EQUIPA: Heloisa Perista, Elsa Figueiredo, Ana Cardoso;  com a colaboração pontual de Elisabete Brasil. 

ENTIDADE FINANCIADORA: Câmara Municipal de Matosinhos / Norte 2020. 

ORÇAMENTO TOTAL:  38 636.00€. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO QUE FOI REALIZADO: 

Em 2019, foram organizados seis  grupos para as ações de capacitação  em violência doméstica de 30 horas cada, o que 

representou um investimento total de 180 horas. Estas ações envolveram um total de 87 pessoas de diferentes áreas de 

intervenção do concelho, com forte presença de profissionais de saúde. Cerca de 80% das pessoas participantes 

revelaram-se, na avaliação, totalmente satisfeitas com as ações realizadas.  

Foram também realizadas oito ações de sensibilização de 3 horas. Estas ações abrangeram não só profissionais mas, 

sobretudo, elementos da população num total de 156 pessoas.  



VII.2.  FORMAÇÃO INTERNA E PARTICIPAÇÃO EM 
SEMINÁRIOS/CONFERÊNCIAS 



 Mid-term workshop do projeto Invotunes, 21-22 de janeiro, Bruxelas. 

 Trabalhadoras/es Imigrantes na Grande Lisboa: Da Integração Laboral à Participação Cívica – 

Conferência Final,  6 de fevereiro, Lisboa.  

  A mulher, hoje, Encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos , 12 de fevereiro, Lisboa. 

 Workshop sobre as recomendações do GREVIO – Conselho da Europa, no âmbito da 

monitorização da implementação da Convenção de Istambul, 12 de abril, Lisboa. 

 Workshop nacional do projeto Invotunes, 27-28 de maio, Sofia. 

 Conferência da FRA From wrongs to rights: Ending severe labour exploitation; e Practitioners 

session on challenges and ways forward in the area of inspections and cooperation among 

monitoring bodies, 25 de junho, Bruxelas.  

  Seminário sobre Igualdade Salarial, 27 de junho, Lisboa. 

 Workshop nacional do projeto Invotunes, 13 de setembro, Lisboa. 

 Workshop on the Icelandic Equal Pay Standard, 29 de outubro, Reiquiavique. 

 Conferência final do projeto Invotunes, 2-3 de dezembro, Bruxelas.  
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VIII. 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. 



          VIII.1. ORGANIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS 



 Trabalhadoras/es Imigrantes na Grande Lisboa: Da Integração Laboral à 

Participação Cívica – Conferência Final,  6 de fevereiro 2019, Lisboa.  

 

  Workshop nacional do projeto Invotunes, 13 de setembro, Lisboa. 

Relatório de Atividades | 2019 



VIII.2. PARTICIPAÇÃO ATIVA EM SEMINÁRIOS 



• Heloísa Perista, ‘Articulação entre atividade profissional e vida familiar e pessoal das mulheres e dos 

homens: os usos (desiguais) do tempo’, Miranda do Corvo (via Zoom), 30 de janeiro 2019. 

• Ana Cardoso ‘16 anos de parcerias para a intervenção social na Amadora’, Seminário Ano Nacional da 

Colaboração – Rede Social da Amadora, Amadora, 19 de fevereiro de 2019.  

• Pedro Perista, Painel Masculinidade Cuidadora, Lisboa, 19 de março de 2019. 

• Ana Cardoso, moderação do Painel ‘Inovação tecnológica. Conhecimento. Futuro do trabalho’, 

Conferência Pensar o Futuro, Lisboa, 25 de março 2019. 

• Heloísa Perista, ‘Mulheres, homens e trabalho pago e não pago: Direitos iguais?’, Assembleia Municipal 

de Lisboa, Lisboa, 4 de julho 2019. 

• Heloísa Perista, ‘Trabalho, família e parentalidades: uma breve abordagem à luz dos usos do tempo de 

mulheres e de homens’, II Congresso Internacional CIEG 2019, Lisboa, 26 de julho 2019. 
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• Pedro Perista, ‘Apenas ouvidos’? O envolvimento do movimento sindical no Semestre Europeu no 

rescaldo da supervisão macroeconómica’, Seminário O diálogo social nacional na Europa do Sul: 

oportunidades e ameaças à luz do Semestre Europeu, Lisboa, 13 de setembro 2019. 

• Pedro Perista, ‘Inclusive education for children with disabilities in Portugal’, Child Guarantee Expert 

Workshop, Riga, 23 setembro 2019. 

• Pedro Perista, ‘Trabalhadores/as pobres em Portugal: dinâmicas de um fenómeno persistente’, Colóquio 

Expressões de Pobreza em Grupos Vulneráveis, Lisboa, 19 de Novembro 2019. 

• Pedro Perista e Heloísa Perista, ‘National Trade Union Involvement in the European Semester. Case 

study – Portugal’, INVOTUNES Final Conference, Bruxelas, 2-3 de dezembro 2019. 

• Heloísa Perista, Relatora da Sessão 2 – ‘Just being heard’? Engaging in the European Semester in the 

shadow of domestic politics’, INVOTUNES Final Conference, Bruxelas, 2-3 de dezembro 2019. 
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VIII.3. OUTRAS FORMAS DE DIVULGAÇÃO 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

CESIS - Página de internet dados atualizados  

ano 2019 

 

Visitas  

Nº total de sessões – 4354 

Nº total de pessoas utilizadoras - 3673 

Nº total de visualizações – 12034 

% de novas visitas: 89,3% 

% de retorno de visitantes: 10,7%  

 

Relatório de Atividades | 2019 



CESIS - PÁGINA DE INTERNET DADOS ATUALIZADOS ANO 2019  

  
Origem das visitas  
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CESIS - Página Facebook  dados atualizados ano 2019  

 

 

                             

3293 
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por país de origem   

atualizado ano 2019 

2998
104
45

Portugal
Brasil
Reino Unido
Outros países
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IX. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E 
 ENCONTROS TRANSNACIONAIS 



 Reunião do projeto Invotunes, 21-22 de janeiro, Bruxelas. 

 Reunião do projeto IJCC, 27-28 de fevereiro, Edimburgo. 

 Reunião do projeto SUPPORTS, 28 fevereiro, Lisboa.  

 ESPN meeting, 25 -26 março, Bruxelas. 

 Reunião anual NEC – Eurofound, 4-5  de abril, Dublin. 

 Reunião do projeto Newefin, 17 de maio, Madrid. 

 Reunião do projeto Invotunes, 27-28 de maio, Sofia. 

 Reunião do projeto SUPPORTS, 2-4 de julho, Pernik/Bulgaria. 

 Reunião do projeto Invotunes, 12 de setembro, Lisboa. 

 ESPN meeting, 26-27 setembro, Bruxelas. 

 Reunião transnacional do projeto EPS – Equality Platform and Standard, 30 de outubro, Reiquiavique. 

 Reunião do projeto IJCC, 19-20 de novembro, Iasi. 

 Reunião do projeto Invotunes, 2-3 de dezembro, Bruxelas.  

 Reunião transnacional do projeto ACTIVE, 10-11 de dezembro, Lisboa. 
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X. PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DIVERSAS 



       O CESIS MANTEVE, AINDA, UMA ATIVIDADE REGULAR, A TÍTULO GRACIOSO,  

 ENQUANTO MEMBRO DAS SEGUINTES ESTRUTURAS DE ÂMBITO LOCAL,  

 NACIONAL E INTERNACIONAL: 

 

 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. 

 Rede Nacional de Responsabilidade Social das Organizações (RSOpt) - Membro do Grupo Temático Igualdade 

de Género. 
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 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. 

 Conselho Científico Multidisciplinar da SPGG – Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia.  

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

 Grupo de trabalho com vista à integração no Catálogo da Qualificação de Mediador/a Intercultural. 

 Conselho Municipal para a Igualdade – Câmara Municipal de Lisboa. 

 Conselho Local de Ação Social da Amadora. 

 Comissão Social de Freguesia de Alfragide. 

 Conselho Geral do Agrupamento Vertical Almeida Garrett. 

 Comissão de Acompanhamento da ENIND – Portugal+Igual (em representação da APEM). 

 Conselho Técnico-Científico do CICOT2019 - 5º Congresso Internacional sobre Condições de Trabalho. 
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XI.  PUBLICAÇÕES E OUTROS 
PRODUTOS 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

XI.1  PUBLICAÇÕES 
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 Perista, Heloísa (2019), Mulheres, homens e usos do tempo – o contributo da CITE para o desvelar das 
assimetrias de género no trabalho não pago de cuidado em Portugal, 40 anos de atividade da CITE.  
http://cite.gov.pt/pt/acite/concretizar_igualdade_002.html  

 Perista, Heloísa; Lima, Maria da Paz (2019), Portugal: Latest working life developments Q4 2018, 
Eurofound. https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2019/portugal-latest-working-life-
developments-q4-2018  

 Perista, Heloísa; Lima, Maria da Paz (2019), Portugal: Latest developments in working life Q1 2019, 
Eurofound. https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2019/portugal-latest-developments-
in-working-life-q1-2019  

 Perista, Heloísa; Lima, Maria da Paz (2019), Portugal: Latest developments in working life Q2 2019, 
Eurofound. https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2019/portugal-latest-developments-
in-working-life-q2-2019  

 Perista, Heloísa; Lima, Maria da Paz (2019), Portugal: Latest developments in working life Q3 2019, 
Eurofound. https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2019/portugal-latest-developments-
in-working-life-q3-2019  

 Perista, Pedro (2019), ESPN Flash Report 2019/21, Portugal: Reducing the costs of daily commuting to 
protect the environment and reduce inequalities, European Social Policy Network, Brussels, European 
Commission. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21071&langId=en. 
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XI.3 OUTROS RECURSOS 



 No âmbito do Projeto Adélia foram elaborados os seguintes documentos de apoio às Comissões de 
Proteção de Crianças e Jovens com vista a elaboração de planos locais de promoção dos direitos e proteção 
das crianças e jovens: 

 “Notas de enquadramento para a elaboração de um Plano Local de Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens” 

 “Análise da situação: o autodiagnóstico” 

  Análise SWOT 

 “Notas para a construção do diagnóstico local” 

 “Orientações para a recolha de informação quantitativa” 

  “Orientações para a recolha de informação qualitativa” 

 “Orientações para um diagnóstico participado” 

 “Roteiro para a construção de planos locais de promoção e proteção dos direitos de crianças e 
jovens” 

 

 No âmbito do Projeto TIGLIS, foi também produzido um vídeo. No entanto, até à data de elaboração deste 
relatório não foi dada autorização pelo Alto Comissariado para as Migrações para a divulgação e/ou 
disponibilização online do mesmo. 
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XII. O CESIS E A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

 



 

 

 

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, cooperativa de desenvolvimento 

social que surge a partir dos projetos de investigação-ação realizados no CESIS. Assim, desde a sua 

constituição que o CESIS apoia a CooperActiva , e continuou a fazê-lo, em 2019, através de: 

•  Cedência de alguns dos elementos do seu corpo de pessoal (Mário Jorge Silva, Elsa Figueiredo, Ana 

Paula Silva); 

• Realização do trabalho de secretariado (Sandra Soares) e organização contabilística (José Carlos 

Amaral), o que representou um total de 292h 30m horas de trabalho.  
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Ainda no âmbito da responsabilidade social, o CESIS é membro da Comissão Técnica 179 – Organizações 

Familiarmente Responsáveis, que elaborou e publicou, em 2014, a Norma Portuguesa NP 4522: Norma 

para Organizações Familiarmente Responsáveis. Na sequência deste processo, a CT 179 desenvolveu uma 

nova fase de trabalho com vista à criação de uma Norma de Requisitos. A NP 4552:2016 - Sistema de 

gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal: requisitos foi publicada em 2016. Em 

2019, a Comissão Técnica 179 foi distinguida pelo Instituto Português da Qualidade com o Prémio 

Normalização 2019. 

 

Por outro lado, o CESIS é entidade subscritora da Carta de Princípios e do Protocolo de Colaboração da 

Rede RSOpt -  Rede Portuguesa de Responsabilidade Social das Organizações. A Rede RSOpt apresenta-se 

como uma estrutura aberta, pública, multissectorial e multifuncional, formada por pessoas e 

organizações de diversos segmentos e sectores, comprometidas com o tema da responsabilidade social.  

No âmbito da Rede RSOpt, o CESIS participa ativamente no  Grupo de Trabalho Igualdade de Género. 
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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 
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XIII. CONTABILIDADE E SECRETARIADO 

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



Lisboa,  maio 2020 

A Direção 

 Ana Cardoso – Presidente 

 Paula Carrilho – Secretária  

 Heloísa Perista – Tesoureira 

A todas e a todos que construíram o 
CESIS em 2019, o nosso Obrigada! 


