CURRICULUM VITAE
•

Dados Pessoais
Nome:
Local e data de nascimento:
Nacionalidade:
Endereço eletrónico:

•

Carla Susana de Sousa Cardoso
Lisboa, em 21/02/74
Portuguesa
carla.teixeira@ine.pt

Situação actual em termos académicos e profissionais
11-2009/… Doutora em Sociologia (Especialidade: Sociologia Política) pelo Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTE).
07-2008/… Técnica Superior Especialista em Estatística no INE (Departamento de
Estatísticas Demográficas e Sociais), integrando a equipa responsável pelo Inquérito ao
Rendimento e Condições de Vida (ICOR) que calcula os indicadores de pobreza e
desigualdade do país.
10-2012/… Investigadora colaboradora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da
FCSH da Universidade Nova de Lisboa (CICS.NOVA), na área das Desigualdades Sociais
e Acão Pública (em acumulação de funções com o INE).
09-2017/… Membro do Conselho Superior de Estatística, integrando o Grupo de
Trabalho sobre Indicadores das Desigualdades Sociais.

•

Percurso académico
Estudos Superiores
Defesa da tese de doutoramento em Sociologia, intitulada “Administração e Política: os
limites da coexistência”, em novembro de 2009, com a classificação de Aprovado com
Distinção e Louvor (orientador: Prof. Doutor Juan Mozzicafreddo).
Bolseira de Investigação para doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT) durante os anos de 2006 e 2007 (projecto de doutoramento aprovado pela FCT em
2005).
Inscrição no 2º ano do Programa de doutoramento em Sociologia, promovido pelo
Departamento de Sociologia do ISCTE, com projecto de tese de doutoramento aprovado
pela Comissão Científica do Departamento em 11 de dezembro de 2003, subordinado ao
tema “A administração pública como actor político”.
Defesa da tese de mestrado em Administração e Políticas Públicas, intitulada “Atitude dos
funcionários face à modernização da Administração Pública”, em 5 de julho de 2002, com
a classificação de Muito Bom.
Conclusão, em setembro de 2000, da parte escolar do curso de Mestrado em
Administração e Políticas Públicas do ISCTE (1999/00), com média final de 15 valores.
Diplomada em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
(29/07/97), com média final de curso de 15 valores, qualificação de Bom.
Defesa da tese de licenciatura em Sociologia, intitulada “Qualificação e Satisfação no
Trabalho numa empresa do ramo do comércio: a Marks & Spencer /CRB, Lda., em julho
de 1997, com a classificação de 18 valores.
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Média de ingresso no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ano
lectivo 1992/93), no curso de Sociologia, de 16,5 valores.

•

Percurso profissional
09-2017/… Membro do Conselho Superior de Estatística, integrando o Grupo de
Trabalho sobre Indicadores das Desigualdades Sociais.
10-2012/…, Investigadora colaboradora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da
FCSH da Universidade Nova de Lisboa (CICS.NOVA), na área das Desigualdades Sociais
e Acão Pública (em acumulação de funções com o INE).
Ano letivo 2009/2010, Professora Adjunta Convidada na licenciatura em Administração
Pública na Escola de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém
(acumulação de funções com o INE). Lecionei a unidade curricular semestral ‘Projeto
Aplicado’, 3º ano (áreas: Sociologia, Métodos e Técnicas de Investigação, Ciência
Administrativa).
07-2008/… Técnica Superior Especialista em Estatística no INE (Departamento de
Estatísticas Demográficas e Sociais), integrando a equipa responsável pelo Inquérito ao
Rendimento e Condições de Vida (ICOR) que calcula os indicadores de pobreza e
desigualdade do país. Integro o quadro do INE desde dezembro de 2009.
Retomei as funções de coordenadora do Secretariado do Departamento de Sociologia de
janeiro a junho de 2008.
Interrompi estas atividades nos anos de 2006 e 2007 porque fui bolseira de investigação
para doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Desempenhei a função de Vice-presidente da Assembleia do ISCTE (mandato de 2 anos
desde de jan. de 2005).
De fevereiro de 2004 a dezembro de 2005 desempenhei a função de Coordenadora do
Secretariado do Departamento de Sociologia do ISCTE. As funções desempenhadas
incluíam, entre outras, a assessoria à Comissão Executiva, Científica e Conselho de
Departamento, tarefas de gestão académica e de planeamento das atividades letivas do
Departamento de Sociologia, ao nível das licenciaturas e dos cursos de pós-graduação e
coordenação geral das atividades do Departamento.
Desempenhei, também, a função de Secretária do Processo de autoavaliação dos cursos
de Sociologia e Sociologia e Planeamento do ISCTE e do Relatório entregue ao Conselho
de Avaliação da Fundação das Universidades Portuguesas, em janeiro de 2004.
Participei, em 1999, sob a coordenação do Prof. Doutor Juan Mozzicafreddo, na análise
estatística dos questionários de Avaliação de dois Mestrados do Departamento de
Sociologia.
Em abril de 1999, passei a desempenhar funções de Técnica Superior no ISCTE
(Departamento de Sociologia) em regime de contrato. Integrei os quadros de pessoal
não docente do ISCTE em janeiro de 2002.
Secretária do Processo de Autoavaliação do curso de Sociologia do ISCTE e do Relatório
que foi entregue ao Conselho de Avaliação da Fundação das Universidades Portuguesas,
em novembro de 1998.
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•

Formação profissional certificada
12/2018, frequência do curso de formação profissional R – Nível Intermédio (28
horas), INE.
07/2017, frequência do curso de formação profissional Introdução ao Data Mining
(28 horas), INE.
06/2016, frequência do curso de formação profissional R – Nível Iniciação (28 horas),
INE.
12/2015, frequência do curso de formação profissional Inglês Intermédio (25 horas),
IEFP/INE.
03/2014, frequência do curso de formação profissional Inglês Intermédio (25 horas),
IEFP/INE.
10/2012, frequência do curso de formação profissional Business Object (14 horas),
INE.
10/2011, frequência do curso de formação profissional Excel 2007 Avançado (16
horas), Empresa Leader Training/INE.
09/2009, frequência do curso de formação profissional Sistema de Variáveis (30
horas), INE.
06/2009, frequência do curso de formação profissional SAS – Linguagem I (21 horas),
INE.
10/2004, frequência do curso de formação profissional Access (36 horas), STE.
02/2004, frequência do curso de formação profissional Power Point (18 horas), STE.
06/2003, frequência e conclusão com aproveitamento, do curso de formação profissional
Gestão académica (36 horas), com 18 valores, ANFUP.

•

Domínios de especialização
Inovação social e desenvolvimento sustentável
Métodos e Técnicas de Investigação
Estatística e Análise de dados
Rendimento e Condições de vida
Pobreza e desigualdade social
Desigualdade de Género
Sociologia do Estado e da Administração
Relação entre Administração e Política
Administração e Políticas Públicas
Modernização administrativa
Sociologia do trabalho, das organizações e do emprego
Sociologia

•

Outros domínios
Gestão académica
Avaliação das Universidades
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•

Conhecimento de línguas estrangeiras
Inglês: Domínio médio ao nível da leitura, da compreensão oral, da conversação e da
escrita.
Francês: Domínio médio ao nível da leitura e da compreensão oral.

•

Conhecimento de informática
Bons conhecimentos, ao nível da utilização, em ambiente WINDOWS. SPSS, SAS e R
(Análise estatística de dados); Microsoft WORD, EXCEL, ACCESS, OUTLOOK e
POWERPOINT (OFFICE); Business Object.

•

Publicações
Teses
Administração e Política: os limites da coexistência, tese de doutoramento em Sociologia,
Lisboa, ISCTE, novembro de 2009.
Atitude dos funcionários face à modernização da Administração Pública, tese de
mestrado em Administração e Políticas Públicas, Lisboa, ISCTE, julho de 2002.
Qualificação e Satisfação no Trabalho numa empresa do ramo do comércio: a Marks &
Spencer /CRB, Lda., tese de licenciatura em Sociologia, Lisboa, ISCTE, julho de 1997.

Capítulos de livros
“Transmissão intergeracional da pobreza”, Sobre a pobreza, as desigualdades e a
privação material, INE, Lisboa, 2010 (CL elaborado enquanto membro da equipa
ICOR/INE).
“Atitude dos funcionários face à modernização da administração pública”, publicado no
livro de Juan Mozzicafreddo, João Salis Gomes e João S. Baptista (organizadores), Ética
e Administração. Como modernizar os serviços públicos, Oeiras, Celta Editora, 2003.

Atas de encontros científicos
“Os funcionários e a mudança na administração pública”, CD-Rom do II Congresso
Nacional da Administração Pública: Projetos de mudança, Lisboa, INA, 2004.
“Administração e política: uma análise prospetiva da relação”, CD-Rom do II Congresso
Nacional da Administração Pública: Projetos de mudança, Lisboa, INA, 2004.

•

Comunicações
“Risco de pobreza e desigualdade na distribuição do rendimento em Portugal”,
comunicação apresentada na II Conferência – Políticas de austeridade e
condições de vida: do diagnóstico às alternativas, FCSH/UNL, 23 de setembro
de 2016 (organizada pelo Observatório para as Condições de Vida)
“Transmissão intergeracional da pobreza”, comunicação apresentada no Seminário
Rendimento e Condições de Vida em Portugal 2004-2009, INE, Lisboa, 20 de outubro de
2010 (organizado pelo INE)
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“Atitude e representações de funcionários e dirigentes da AP: resultados de dois
estudos”, Conferência Radiografia Social da Administração Pública Portuguesa,
Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), 24 de junho de 2010 (organizado pela
APSIOT; oradora convidada)
“Atitude dos funcionários face à modernização da administração pública” e “A
administração pública como ator político?”, palestras apresentadas ao Curso de Alta
Direção em Administração Pública (CADAP) do ISCTE, novembro de 2008 (oradora
convidada)
“Os políticos e os dirigentes da administração pública”, comunicação apresentada no
Colóquio Os caminhos da investigação em Sociologia, realizado no ISCTE, dias 5 e 6 de
maio de 2005 (no âmbito do Seminário de Investigação do Programa de Doutoramento
em Sociologia do ISCTE)
“Os funcionários e a mudança na administração pública”, comunicação apresentada no
II Congresso Nacional da Administração Pública: Projetos de mudança, realizado no
Centro de Congressos de Lisboa, dias 3 e 4 de novembro de 2004 (organizado pelo INA)
“Administração e política: uma análise prospetiva da relação”, comunicação apresentada
no II Congresso Nacional da Administração Pública: Projetos de mudança, realizado no
Centro de Congressos de Lisboa, dias 3 e 4 de novembro de 2004 (organizado pelo INA)
“Atitude dos funcionários face à modernização da administração pública”, comunicação
apresentada no Colóquio Internacional Administração e Cidadania – Modernização dos
Serviços Públicos, realizado no ISCTE, dias 23 e 24 de maio de 2002.

•

Participação em workshops/seminários/colóquios
Workshop on Best Practices for EU-SILC Revison, 15-16 maio de 2019, Copenhaga,
Dinamarca (organizado pelo EUROSTAT)
Workshop on Best Practices for EU-SILC Revison, 16-17 outubro de 2018, Statistics
Poland, Varsóvia, Polónia (organizado pelo EUROSTAT)
Conferência Em que pé está a igualdade? Impactos, desafios e conflitos, 30 de setembro
de 2017, Lisboa, TNSC (organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos)
Workshop on Best Practices for EU-SILC Revison, 14-15 setembro de
Universidade de Economia, Praga, República Checa (organizado pelo EUROSTAT)

2017,

Conferência Portugal Desigual, 23 de setembro de 2016, Auditório CGD, ISEG
(organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos)
Conferência Internacional Workshop on Best Practices for EU-SILC Revison, 15 setembro
de 2014, Museu do Banco de Portugal, Lisboa (organizado pelo INE/BP/EUROSTAT)
2013 EUROMOD research workshop, 2-3 outubro de 2013, University of Lisbon, ISEG
iFórum da Felicidade, 20 de março de 2013, Auditório CGD, ISEG
Workshop Índice de Bem-Estar para Portugal: uma proposta do INE, 27 de novembro de
2012, INE (organizado pelo INE)
Seminário Tratamento do Segredo Estatístico, 12 de outubro de 2012, INE (organizado
pelo INE)
Conferência e Debate Desigualdades Sociais, 6 de maio de 2011, ISEG (organizado pela
Fundação Francisco Manuel dos Santos)
Seminário Rendimento e Condições de Vida em Portugal 2004-2009, INE, 20 de outubro
de 2010 (organizado pelo INE)
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Radiografia Social da Administração Pública Portuguesa, Universidade Autónoma de
Lisboa (UAL), 24 de junho de 2010 (organizado pela APSIOT)
Conferência Internacional O Relatório Stiglitz: Um novo paradigma para a Economia, 29
de abril de 2010, Auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Colóquio Os caminhos da investigação em Sociologia, realizado no ISCTE, dias 5 e 6 de
maio de 2005 (no âmbito do Seminário de Investigação do Programa de Doutoramento
em Sociologia do ISCTE) (12 horas)
III Colóquio Internacional Interesse Público, Funções do Estado e Reforma da
Administração, organizado pelo Mestrado em Administração e Políticas Públicas do
Departamento de Sociologia e realizado no ISCTE, dias 21 e 22 de abril de 2005 (16
horas)
II Congresso Nacional da Administração Pública: Projetos de Mudança, Centro de
Congressos de Lisboa, dias 3 e 4 de novembro de 2004 (organizado pelo INA)
Seminário Uma administração pública para os cidadãos, organizado pelo Sindicato dos
Quadros Técnicos do Estado e realizado nos dias 29 e 30 de maio de 2003 no Hotel Altis,
em Lisboa (12 horas).
Colóquio sobre O percurso da avaliação do ensino superior em Portugal, organizado pelo
CNAVES e realizado na Escola de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa,
no dia 20 de maio de 2003 (6h30m).
II Colóquio Internacional Administração e Cidadania – Modernização dos Serviços
Públicos, organizado pelo Mestrado em Administração e Políticas Públicas do
Departamento de Sociologia e realizado no ISCTE, dias 23 e 24 de maio de 2002 (14
horas)
I Conferência Internacional A Reforma da Administração Pública na Europa e nos
Estados Unidos, organizado pelo Mestrado em Administração e Políticas Públicas do
Departamento de Sociologia com o apoio da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento (FLAD) e realizado no ISCTE, no dia 30 de novembro de 2000
(5h30m).

•

Participação em projetos de investigação
No âmbito do CICS.NOVA, participei na preparação da candidatura ao programa da
Comissão Europeia PROGRESS 2013 (área Employment, Social Affairs & Inclusion; Call
for proposals for social experimentations) sob a coordenação da Prof.ª Doutora Cristina
Albuquerque.
Colaborei, de Outubro de 1999 a maio de 2000, num Projeto de investigação sobre “A
profissão de assistente social em Portugal” – Estudo comparativo Portugal /França, sob
a coordenação da Profª. Doutora Maria Teresa Serôdio Rosa, financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia e apoiado pelo Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia (CIES).
Colaborei, de novembro de 1997 a dezembro de 1999, num projeto de investigação
sobre o emprego e o desemprego no Concelho do Seixal, financiado pelo Instituto de
Emprego e Formação Profissional, sob a coordenação da Profª. Doutora Maria Teresa
Serôdio Rosa (docente do ISCTE). Trabalho que deu origem a um CD editado pelo IEFP.

Lisboa, junho de 2019
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