
 
 NOTA CURRICULAR  MARINA PELIZ  

 
 
 Formação Académica  

. Mestrado em Sociologia Económica e das Organizações pela Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da UNL  

. Pós-graduação em Sistemas Socio-Organizacionais da Atividade Económica pelo Instituto 
Superior de Economia e Gestão  

. Licenciatura em Sociologia (Industrial e do Trabalho) pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da UNL  

 
 Funcionais Atuais  
. Investigadora do CICS.NOVA – FCSH-UNL 
 

Responsabilidades e funções anteriores mais recentes 
 .Adjunta da Presidente da Câmara Municipal da Amadora, em regime de prestação de 
serviços  

 .Assessoria Técnico Científica e à Presidência do Conselho Nacional de Educação  

. Colaboradora do CICS-NOVA - FSCH - UNL  

 
Publicações, projetos e estudos relevantes 
 .  
 Construir o sucesso em cada escola: Em Cascais ninguém fica para trás; em curso, 
CICS.NOVA; colaboração; projeto em curso; 

 
 .“Lei de Bases do Sistema Educativo; Balanço e Prospetiva, Vol. I e II, Conselho Nacional de 
Educação, colaboração; 

. Planos Estratégicos Educativos Municipais” dos concelhos de: Batalha, Oeiras, Vila de Rei, 
Amadora, Castelo Branco, Constância, Sardoal e Torres Novas; relatórios desenvolvidos no 
seio do centro de investigação da Universidade Nova de Lisboa (CICS-NOVA) em parceria e 
articulação com as comunidades locais; coautoria;  

. Análise da “Especialização Económica do Concelho da Amadora: integração na RGL”; para 
Câmara Municipal da Amadora; autoria; 

. Estudo “Organização do Tempo Escolar: o tempo”; Conselho Nacional de Educação; em 
colaboração; 

. “Estado da Educação 2013, 2014 e 2015”, com responsabilidades de coordenação do capítulo 
Financiamento da Educação e colaboração no subcapítulo Acesso e frequência do ensino pós 
secundário e superior Conselho Nacional de Educação; coautoria; 
 



 
. “Ensino e Formação Profissional Dual”; relatório técnico que sustentou a elaboração do 
respetivo Parecer; Conselho Nacional de Educação; autoria; 

. “Que oferta formativa profissional de nível secundário para a Amadora?” Câmara Municipal da 
Amadora; CFAE da Amadora; autoria; 

 Diagnóstico Educativo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, CICS-NOVA 
;colaboração; 

. “O Ensino Profissional de Nível Secundário em Portugal, 2000-2014; Quase- mercado e 
isomorfismo”, CESNOVA /ESCXEL; autoria; 

 . “Contextos e condicionantes do planeamento da oferta formativa profissional de nível 
Secundário em Portugal, 2000-2014;CESNOVA; 

. ” Isomorfismo Institucional e Competitivo na Educação” FSCH/UNL, autoria; 

. “Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades”, coautoria; CESNOVA/Númena, para ANQEP; 
colaboração; 
 
. Constituição do Conselho Estratégico Municipal do Município da Amadora (CEEA) 
(identificação de empresas e desenvolvimento de reuniões com as mesmas, com vista à 
adesão ao protocolo; autoria, coordenação;  

. Constituição do Protocolo Empresarial entre o Município da Amadora e Empresas sedeadas 
no Concelho, dos setores Farmacêutico e de Tecnologias de Informação e Comunicação, 
Eletrónica e Computação (Identificação das empresas e desenvolvimento de reuniões com 
vista à adesão ao protocolo; definição das linhas do protocolo); autoria, coordenação.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


