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Curriculum Vitae 

                                                                                            

Informação pessoal  

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)    Ramos Coelho, Cristina Maria  

Morada Avenida Pio XII, Lt A, 5º D, 7300-073 Portalegre 

Telefone   245362348 / 933410973  
 

  

Endereço de correio electrónico cristinamrc@hotmail.com  

Nacionalidade Portuguesa 

Data de nascimento 19/11/1963 
 

Experiência profissional  

Datas 2008 até ao presente 

Função ou cargo ocupado Docente 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Leciona no curso de Serviço Social, as unidades curriculares Intervenção Social e Comunitária; Política 
Social; Serviço Social I e Gestão e Administração de Instituições Sociais. Orienta estágios curriculares, 
Observatório e co-leciona o seminário de Projeto,. 
 
2013, integra a equipa de facilitação de realização de auto-diagnóstico e plano de intervenção junto das 
CPCJ’s de Portalegre e Arronches, no âmbito do projeto Tecer a Prevenção promovido pela Comissão 
Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. 
 
2013, participa na qualidade de especialista, na validação do produto ‘Sistema de observação’ da CPCJ 
de Évora, no âmbito do projeto Tecer a Prevenção promovido pela Comissão Nacional de Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco. 
 
2013, consultora do projeto Violência e Tolerância 0, promovido pela Junta de Freguesia de Montalvão e 
financiado pelo POPH. 
 
Desde 2011, integra a equipa de consultores de TEIP - Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 
da DGIDC/ME; é consultora do Agrupamento de Escolas de Monforte. 
 
Desde 2010, supervisora da equipa do Núcleo de Atendimento à Vitima de Violência Doméstica da Cruz 
Vermelha de Portalegre. 

Nome e morada do empregador Instituto Politénico de Portalegre - Escola Superior de Educação 

Tipo de empresa ou sector Estabelecimento de ensino superior público 
  

Datas 2007-2009 

Função ou cargo ocupado Assistente Social 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Integra as equipas 'Em família para crescer' e 'Ados', para desenvolvimento de intervenção sócio-
terapêutica centrada nas crianças vítimas de maus-tratos e adolescentes com comportamentos de risco, 
suas famílias e contextos, numa perspectiva ecológica e sistémica.  
Organiza e gere processos de avaliação e desenvolvimento de competências parentais através de 
percursos de formação individual e em grupos de pais/mães. 
Organiza e desenvolve formação nas áreas da prevenção do mau-trato infantil e formação parental para 
públicos diversos.  
Orienta estágios de alunos da licenciatura de Serviço Social (ESE's de Portalegre e de Castelo Branco) 

mailto:cristinamrc@hotmail.com


Nome e morada do empregador Associação de Amigos da Criança e da Família 'Chão dos Meninos" 
Av. da Liberdade, nº 1 
7000 Évora 

Tipo de empresa ou sector ONG 

Datas 1992 - 2006  

Função ou cargo ocupado Docente, investigadora 

Principais actividades e 
responsabilidades 

 Leciona, no curso de licenciatura em Serviço Social, as seguintes disciplinas: 
Seminários de Intervenção Social I e Intervenção Social II; Grupo de estudo e prática da área de 
Educação e Ação Cultural; Conceção, gestão e avaliação de projetos; Animação Sócio-cultural; 
Supervisão em Serviço Social e Observatório da realidade social I; Supervisão de estágios curriculares. 
 

Co-leciona no curso de pós-graduação em “Mediação” a disciplina Mediação Intercultural. 
 

Leciona no curso de pós-graduação em “Conceção, gestão e avaliação de projetos” as disciplinas Projeto 
social na área educativa e Projeto social na área cultural. 
 

Participa em grupos de trabalho para estruturação de cursos pós-graduados (Mediação e 
aconselhamento e Sistemas de qualidade em organizações do 3º sector). 

 

 Coordenação geral de Estágios: 
Coordena a equipa de docentes/supervisores de estágios. 
Organiza a bolsa de estágios. 
Organiza formação para supervisores de estágio. 
Produz materiais de apoio para supervisores e alunos. 
 

 Coordenação do Núcleo de Projetos: 
Concebe e organiza processos de candidaturas de projetos a financiamento externo.  
Integra as equipas dos projetos ‘Observatório social’, ‘Centros de recursos em mundo rural’, 
‘Pluralidades’, ‘Escola de Pais’. 
Organiza ações de divulgação científica (conferências, colóquios, seminários). 
 

 Membro da Assembleia de Representantes. 

 Representante institucional na Rede de Escolas de Serviço Social. 

Nome e morada do empregador CESDET/Instituto Superior de Serviço Social de Beja 
Rua D. Manuel I 
7800 Beja  

Tipo de empresa ou sector Estabelecimento de ensino superior cooperativo 

Datas    2001 - 2002  

Função ou cargo ocupado Docente e investigadora 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Leciona, no curso de licenciatura em “Investigação social aplicada”, a disciplina Técnicas de Serviço 
Social. 
 

Integra, como investigadora, a equipa do Observatório das Comunidades Ciganas, no estudo “Etnia 
cigana no Alentejo. Perspetivas da reorganização territorial face às previsíveis mudanças e 
transformações decorrentes do EFMA”, solicitado pela EDIA.  

Nome e morada do empregador DINENSINO/Universidade Moderna – Beja 
Rua Marquês de Pombal, 1  
7800 Beja 

Tipo de empresa ou sector Estabelecimento de ensino superior cooperativo 

Datas 1997   

Função ou cargo ocupado Formadora, coordenadora 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Leciona o módulo Análise Social no curso “Mediadores sociais”. 
Coordena o estudo de avaliação do projeto Formação de Mediadores Sociais  

Nome e morada do empregador Associação Cultural Moinho da Juventude 
Travessa do Outeiro, nº 1  
Alto da Cova da Moura 
2610-202 Buraca 



Tipo de empresa ou sector ONG 

Datas  1994-1996 

Função ou cargo ocupado Formadora e coordenadora de colónias e campos de férias 

Principais actividades e 
responsabilidades 

  Leciona os módulos de Deontologia; Planeamento e dinâmica de funcionamento e Exploração  
  do meio físico e social em Cursos de Monitores/ Animadores de Colónias e Campos de Férias. 
 

  Coordena os cursos “Animação de Rua” para a Câmara de Oeiras e “Animadores de ATL” para o        
  Centro Comunitário de Carcavelos. 
  

  Coordena Colónias de Férias para crianças e jovens portadores de deficiência, em Mira 
  e Campos de Férias dirigidos a jovens dos 13 aos 16 anos, em Alcoutim e em Mira. 

Nome e morada do empregador A.C.M./Y.M.C.A.-Ação Sócio-Cultural 
Estrada Nacional 6, ao Km 14, Caxias – 2780 Oeiras 

Tipo de empresa ou sector ONG 

Datas   1991-1992 

Função ou cargo ocupado Assistente Social 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Integra a equipa do Núcleo de Apoio à Família do PIPSE (Programa Interministerial de Promoção do 
Sucesso Educativo) do concelho de Vila Real. 
Desenvolve ações (apoio sócio-educativo e psicossocial) junto de famílias e comunidades visando a 
alteração de condições de vida e de comportamentos eventualmente geradores de insucesso escolar. 
Presta apoio técnico a casais candidatos a adoção e desenvolve as ações necessárias à sua efetivação    
num quadro multidisciplinar. 
Realiza estudos e presta de apoio técnico a situações de colocação familiar. 

   Cumpre protocolo estabelecido entre o Ministério da Justiça e a Direcção Geral da Segurança Social, nas 
áreas do tutelar/crime e tutelar/cível (regulações do poder paternal e crianças em risco). 

Nome e morada do empregador Instituto de Solidariedade e Segurança Social/ Centro Distrital de Vila Real 

Tipo de empresa ou sector Entidade pública 

Datas   1989 - 1991  

Função ou cargo ocupado Assistente Social 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Integra a equipa do Núcleo de Apoio à Família do PIPSE (Programa Interministerial de Promoção do 
Sucesso Educativo) do concelho de S. João da Pesqueira. 
Realiza estudo/diagnóstico do território com enfoque nos problemas da infância e outros grupos 
vulneráveis. 
Desenvolve parcerias locais para implementação de projetos sócio-educativos  
Concebe e coordena os projetos de Colónia de Férias e Festival de Teatro Infantil.  
Desenvolve ações (apoio sócio-educativo e psicossocial) junto de famílias e comunidades visando a 
alteração de condições de vida e de comportamentos eventualmente geradores de insucesso escolar. 
 

Nome e morada do empregador Instituto de Solidariedade e Segurança Social/ Centro Distrital de Viseu  

Tipo de empresa ou sector Entidade pública 

Formação académica e 
profissional 

 

Datas 2010 ao presente 

Designação da qualificação atribuída Doutoramento em Serviço Social 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Investigação em Serviço Social 
Políticas públicas de proteção social 
Teorias do Serviço Social 
Intervenção em Serviço Social 
Problemas Sociais Contemporâneos 
 
Desenvolve investigação denominada: Os saberes incorporados na prática dos assistentes sociais e a 
construção do proceso de tomada de decisão em Serviço Social. 



Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

CIES/ISCTE – estabelecimento de ensino superior público. 

Datas 2012 

Designação da qualificação 
atribuída 

Formadora Acreditada (registo de creditação nº CCPFC/RFO-32169/12) 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Competência pedagógica e científica no domínio de formação ‘Relações entre educação e sociedade’ 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua do Ministério da Educação 

Datas 2010 - 2011 

Designação da qualificação 
atribuída 

Curso de doutoramento em Serviço Social 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Investigação em Serviço Social 
Políticas públicas de proteção social 
Teorias do Serviço Social 
Intervenção em Serviço Social 
Problemas Sociais Contemporâneos 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

CIES/ISCTE – estabelecimento de ensino superior público. 

Nível segundo a classificação 
nacional ou internacional 

17 valores 

Datas  2007  

Designação da qualificação 
atribuída 

Auditora interna 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Curso de “Sistemas de gestão e auditoria de qualidade” (450 h) 
Conhecimento das normas da qualidade. 
Domínio dos processos de implementação de sistemas de controlo da qualidade e sua audição.  
 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

FORSAÙDE – Centro de Formação e Saúde, Unipessoal, Lda. - empresa 

Datas 2007   

Designação da qualificação 
atribuída 

Formadora Certificada (CAP nº EDF 444305/2007 DL) 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Competência pedagógica 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

IEFP 

Datas 2006  

Designação da qualificação 
atribuída 

Mestrado 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Métodos e técnicas de investigação social 
Epistemologia das Ciências Sociais 
Ética e deontologia 
Politica social 
Pensamento e teoria em Serviço Social 
Serviço Social e Sociedade 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa - estabelecimento de ensino superior cooperativo 

Nível segundo a classificação 
nacional ou internacional 

16 



 

Datas 1997 

Designação da qualificação 
atribuída 

Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Trabalho de explicitação dos conteúdos programáticos do Seminário do Grupo de Estudo e Prática – área 
de Educação e Ação Cultural. 
Apresentação de aula pública sobre o tema “Processos de participação social e desenvolvimento local”. 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa - estabelecimento de ensino superior cooperativo 

Datas 1988   

Designação da qualificação 
atribuída 

Licenciatura 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Formação interdisciplinar (Direito, Economia, Antropologia, Psicologia, Sociologia, Estatística, Filosofia, 
Serviço Social) e generalista. 
Domínio dos processos metodológicos e técnicos de intervenção social. 
Domínio dos processos metodológicos e técnicos de investigação social. 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra - estabelecimento de ensino superior cooperativo 

Nível segundo a classificação 
nacional ou internacional 

14 valores 

Datas 1984   

Designação da qualificação 
atribuída 

10º nível – em 12 – do Curso de Inglês 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Expressão oral e escrita em língua inglesa 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

Instituto Americano de Lisboa 

Aptidões e competências 
pessoais 

 

Primeira língua Português 

Outra(s) língua(s)  

Auto-avaliação  Compreensão Conversação Escrita 

  Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral  

Inglês  B1  
Utilizador 

independente  
B2  

Utilizador 
independente  

B1  
Utilizador 

independente  
B1  

Utilizador 
independente  

B1  
Utilizador 

independente  

Espanhol  C1  
Utilizador 

independente  
C2  

Utilizador 
avançado  

B2  
Utilizador 

independente  
B1  

Utilizador 
independente  

B1  
Utilizador 

independente  

Francês  B2  
Utilizador 

independente  
C2  

Utilizador 
avançado  

B2  
Utilizador 

independente  
B2  

Utilizador 
independente  

B1  
Utilizador 

independente  

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

Aptidões e competências 
sociais 

Capacidade de trabalho em equipa, de adaptação a ambientes multiculturais, de gestão de conflitos e 
mediação e de comunicação oral e escrita. 

Aptidões e competências de 
organização 

Capacidade de trabalhar em equipa e de coordenar equipas, de conceção e aplicação de metodologias e 
técnicas de planificação e avaliação contínua do trabalho. Capacidade de conceção, gestão e avaliação 
de projetos e implementação de sistemas de controlo de qualidade. 

Aptidões e competências 
técnicas 

Capacidade de construção de dispositivos de investigação, de intervenção social e sua 
operacionalização. Capacidade formativa – conceção, planeamento, desenvolvimento e avaliação de 
ações formativas e apoio à gestão de culturas organizacionais. 



Aptidões e competências 
informáticas 

Conhecimentos, na ótica do utilizador, do software Office (Word, Excel e Power Point), SPSS e internet. 
Conhecimento do software educativo Moodle. 

Carta de condução Carta de veículos ligeiros B 

Informação adicional   COMUNICAÇÕES 

 
2013 
“Idades apartadas: pensar o idadismo e a intergeracionalidade”, comunicação apresentada no 
 I Congresso Internacional de Animação Sociocultural, Gerontologia e Geriatria, A Intervenção Social, 
Cultural e Educativa na Terceira Idade, promovido pela Intervenção - Associação para a promoção e 
divulgação cultural, em Boticas. 
 
“A construção dos sistemas de intervenção no mau trato infantil: do legalismo ao bem estar infantil”, 
comunicação apresentada nas Jornadas de Educação e Proteção de Crianças e Jovens em Risco, 
organizadas no âmbito do mestrado em Educação e Proteção de Crianças e Jovens em Risco da 
ESEP/IPP, em Portalegre. 
 
2012 

  “Envelhecimento ativo: combater o idadismo”, comunicação apresentada na conferência Envelhecimento: 
que desafios, que Oportunidades? organizada pela Universidade Sénior de Ponte de Sor, em Ponte de 
Sor. 
 
2011 
“Ciganos e Mediação: Estudo exploratório sobre o sentido da mediação em contexto institucional na 
perspetiva de um informante-chave”, comunicação apresentada no II Congresso Internacional de Serviço 
Social: Compromisso para uma Nova Geração, promovido pelo Instituto Superior de Serviço Social da 
Universidade Lusíada, em Lisboa. 
 
2010 
“Envelhecimento ativo: quando o estereótipo dificulta a inclusão”, comunicação apresentada no Fórum 
Envelhecer com qualidade… Que respostas?, organizado pela REAPN e Câmara Municipal da 
Chamusca em 4 de Novembro de 2010. 
 
2009 
“Em família para crescer”, comunicação apresentada no Encontro Anual de Avaliação das Atividades das 
CPCJ  “O direito da criança a uma família, novas perspetivas, novas responsabilidades”, promovido pela 
CNPCJR, em Grândola. 
 
“Famílias multiproblemáticas”, comunicação apresentada no Encontro da Rede Social, promovido pela 
Câmara Municipal de Mértola, em Mértola. 
 
“Intervenção com famílias multiproblemáticas e multiassistidas”, workshop dirigido a técnicos e 
organizado pela CPCJ de Ourique. 
 

2008 
“O Chão dos Meninos em notas de frigorífico”, conferência realizada no âmbito do Projeto Operação 
Mobilização/ Programa ESCOLHAS, promovido pela Associação Caminhar, em Ponte de Sor. 
 
“Famílias e cuidadores informais na infância”, comunicação apresentada no Seminário Crescemos e 
Envelhecemos em Família, organizado pela Associação Terras Dentro, em Alvito. 
 

2005 
“Compreender a interculturalidade: a abertura face ao Outro”, comunicação apresentada no Colóquio 
Educação em Contextos Multiculturais, promovido pela Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente da 
Vidigueira. 
 

“Reflexões em torno da intervenção social intercultural”, comunicação apresentada no Colóquio Mediação 
para a Inclusão Social promovido pelo Instituto Superior de Serviço Social de Beja. 
 

 



    
2004 
“Percursos para a inovação: envolver, conhecer e experimentar”, comunicação apresentada no 1º 
Congresso Nacional de Escolas de Serviço Social, realizado na Reitoria da Universidade de Lisboa. 
 

“Estágios em serviço social e estratégias de intervenção-formação”, comunicação apresentada no 
Colóquio Estágios em Serviço Social, Supervisão e Percursos de Aprendizagem, promovido pela 
Coordenação de Estágios do Instituto Superior de Serviço Social de Beja, em Beja. 

 

   TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO  
 
2006 
“Entre cá e lá: ciganos e mediação. Estudo exploratório sobre o sentido da mediação em contexto 
institucional na perspectiva de um informante-chave”, desenvolvida no âmbito do mestrado em Serviço 
Social. 
 
2003/2004 

“Vistas largas sobre o concelho de Beja...”, estudo-diagnóstico social do concelho de Beja produzido pela 
equipa do projeto Observatório Social do I.S.S.S.B. /Núcleo de Projetos (co-autoria).  
 

“Para prevenir....um olhar sobre o concelho de Beja”, estudo-diagnóstico para o Plano Municipal de 
Prevenção das Toxicodependências produzido pela equipa do projeto Observatório Social do 
I.S.S.S.B./Núcleo de projetos (co-autoria).  

 
2001 
“Etnia cigana no Alentejo. Perspectivas da reorganização territorial face às previsíveis mudanças e 
transformações decorrentes do EFMA”, produzido pela equipa do Observatório das Comunidades 
Ciganas da Universidade Moderna – Beja para a EDIA (co-autoria).  
 
1988 

 "Marginalidades e respostas institucionais locais", desenvolvida no âmbito curricular da licenciatura em  
Serviço Social e realizada para a Câmara Municipal de Peniche/Divisão de Habitação e Urbanismo (co-
autoria). 

 

PUBLICAÇÕES 

 
Coelho, C., 2013. Idades apartadas: pensar o idadismo e a intergeracionalidade, in: Pereira, J. e outros 
(Coord.) Animação Sociocultural, Gerontologia e Geriatria, A Intervenção Social, Cultural e Educativa na 
Terceira Idade. Intervenção - Associação para a promoção e divulgação cultural, Chaves, pp. 63-72. 

 
Coelho, C., 2012. Ciganos e Mediação: Estudo exploratório sobre o sentido da mediação em contexto 
institucional na perspetiva de um informante-chave. Intervenção Social, 38, pp. 183-203. 

 
Coelho, C. (coord.) 1998. Mediadores – As palavras de um balanço. Associação Cultural Moinho da 
Juventude, Lisboa.  
 
 

 

 


