CURRICULUM VITAE

INFORMAÇÃO PESSOAL
Nome
Morada
Telefone móvel
Correio eletrónico
Nacionalidade
Nascimento

Dionízio, Sandra Pinto
Lisboa
+351 966 423 704
spdionizio@gmail.com
Portuguesa
1971

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

Desde março de 2014
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., Lisboa
Instituto Público
Coordenadora do Núcleo de Avaliação
Coordenação da equipa e das atividades do Núcleo de Avaliação, no âmbito da sua missão de
promover a avaliação da aplicação dos fundos estruturais e contribuir para a monitorização
estratégica, através de:
 Conceção do quadro metodológico e do Plano Global de Avaliação dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento (FEEI), no âmbito da Rede de Avaliação e Monitorização, e
implementação do mesmo, através do lançamento, acompanhamento, divulgação e followup das avaliações previstas. Estas avaliações permitem identificar os resultados da
aplicação dos FEEI, analisar o cumprimento das prioridades estratégicas definidas para a
aplicação dos FEEI e aferir a contribuição dos FEEI para a concretização dos objetivos
estratégicos comunitários e nacionais.
 Organização de ações de formação e de disseminação de conhecimento, tendo em vista o
desenvolvimento de competências e a capacitação da administração pública em matéria de
avaliação de políticas e programas.
Participação nas ações de Monitorização Estratégica exercidas pela AD&C e nos processos de
Programação dos quadros comunitários de apoio:
 Colaboração no desenvolvimento do modelo de monitorização estratégica dos Programas
Operacionais 2014-2020 cofinanciados pelos FEEI, que garanta as funções de reporte
nacional e europeu.
 Pivot na área do Capital Humano no âmbito da monitorização estratégica do Portugal 2020.
 Participação no processo de programação do Portugal 2020 e do Portugal 2030

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
Principais atividades e
responsabilidades
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De agosto de 2008 a fevereiro de 2014
Observatório do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013, Lisboa
Entidade pública
Técnica de avaliação e monitorização de políticas públicas
Colaboração nos trabalhos desenvolvidos pelo Observatório do QREN no âmbito das suas
funções de monitorização estratégica e avaliação da aplicação dos fundos estruturais, com
enfoque na formação inicial e na aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente, através de:
Curriculum vitae de DIONÍZIO, Sandra

• Principais atividades e
responsabilidades (cont.)

 Participação no lançamento e acompanhamento dos estudos de avaliação previstos no
Plano Global de Avaliação do QREN e dos Programas Operacionais (PGA).
 No âmbito da monitorização estratégica no domínio das qualificações de jovens e de
adultos, desenvolvimento de análises sobre a implementação, os resultados e a
territorialização das intervenções no âmbito do QREN.
 Participação na elaboração dos relatórios anuais e estratégicos do QREN.
 Participação no processo de programação do Portugal 2020 no domínio do Capital Humano.

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais actividades e
responsabilidades

De setembro de 2004 a agosto de 2008
IESE – Instituto de Estudos Sociais e Económicos, Lisboa
Consultoria
Consultora da estrutura técnica do IESE
Desenvolvimento de estudos de avaliação de políticas, programas e projectos públicos, assim
como das respectivas propostas técnicas e financeiras. Coordenação de estudos e/ou de
equipas técnicas na elaboração dos relatórios e na realização de trabalhos de campo de
recolha de informação qualitativa e quantitativa. Recolha e tratamento de informação qualitativa
e quantitativa e redacção de relatórios técnicos.

• Datas
• Função ou cargo ocupado
Principais atividades e
responsabilidades

Desde fevereiro de 2004
Consultora
Desenvolvimento de estudos socioeconómicos e sectoriais, estudos de avaliação de programas
e projetos públicos e realização de diagnósticos empresariais. Recolha e tratamento de
informação qualitativa e quantitativa e redação de relatórios técnicos.

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

Desde março de 1999 a agosto de 2004
INXL, Promoção Empresarial, Lda, Lisboa
Consultoria
Consultora da estrutura técnica
Desenvolvimento de estudos socioeconómicos e sectoriais, estudos de mercado, estudos de
avaliação de programas e projectos públicos, realização de diagnósticos empresariais e de
projectos de investimento, assim como das respectivas propostas técnicas. Coordenação de
equipas técnicas na elaboração dos relatórios e na realização de trabalhos de campo de
recolha de informação qualitativa e quantitativa. Recolha e tratamento de informação qualitativa
e quantitativa e redacção de relatórios técnicos.

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

Desde outubro de 1998 a fevereiro de 1999
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI), Lisboa
Instituto Público
Estagiária
Integrei a equipa do Serviço de Informação às Empresas (SinPME), o qual tinha como missão a
divulgação das políticas públicas de apoio à actividade empresarial. Em concreto, este serviço
prestava informações aos empresários sobre os sistemas de incentivos em vigor em Portugal
mais apropriados a cada situação; informava, igualmente, sobre os vários serviços
proporcionados pelo IAPMEI às pequenas e médias empresas, nomeadamente no domínio da
engenharia financeira e da assistência técnica.
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• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

Desde julho de 1998 a junho de 1999
Centro de Informação e Documentação Amilcar Cabral (CIDAC), Lisboa
ONG – Organização Não Governamental
Consultora externa
Participação num trabalho de educação para o desenvolvimento com o tema "O confronto entre
Políticas de Imigração e Cooperação", visando a comparação entre o discurso oficial e as
acções realizadas, bem como a avaliação do impacto desse discurso e das acções junto das
comunidades oriundas dos PALOP.

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais actividades e
responsabilidades

De outubro de 1997 a julho de 1998
Escola Secundária Fernando Namora, Lisboa
Escola secundária pública
Professora provisória
Leccionei a disciplina de Psicosociologia (Grupo de Economia) ao 11º Ano

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

De julho de 1992 a dezembro de 1992
Departamento de Estatística do Ministério do Emprego e Segurança Social, Lisboa
Instituto Público
Profissional liberal
Análise dos balanços sociais apresentados pelas empresas e realização de testes de coerência
da respectiva informação estatística.

FORMAÇÃO ACADÉMICA
• Datas
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Designação da qualificação
atribuída

2000
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)

• Datas
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Designação da qualificação
atribuída

De 1995 a 1998
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)

• Datas
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Designação da qualificação
atribuída

De 1990 a 1995
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)
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Especialização em Análise de Dados com o S.P.S.S. (Statistical Package for Social Sciences)

Mestrado em Economia Internacional; Especialização em Estudos Europeus

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas; Especialização em Gestão de Recursos
Humanos
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PUBLICAÇÕES (para além dos estudos publicados, referidos em cima)
Destaco as seguintes:
 Zooms territoriais: práticas de gestão da oferta e da procura de qualificação de adultos, e-cadernos,
Observatório do QREN, dezembro 2012.

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO/NOMEAÇÕES
Destaco as seguintes:
 Participação em júris de concursos públicos para seleção das equipas de avaliação (entre 2008 e 2020)
 Participação em grupos de trabalho de programação do Portugal 2020 e do Portugal 2030 (entre 2013 e 2020).

APRESENTAÇÕES REALIZADAS
Destaco as seguintes:
 A avaliação de políticas no quadro dos Fundos Europeus, sessão no Mestrado em urbanismo sustentável e
ordenamento do território, Universidade Nova de Lisboa, maio 2020,
 A experiência da avaliação de políticas no quadro dos Fundos Europeus, no Curso Intensivo Avaliação de
Políticas Públicas 2020 no âmbito Fórum das Políticas Públicas 2020, IPPS/ISCTE, janeiro 2020,
 Avaliação no Portugal 2020, Seminário no âmbito da pós-graduação em Avaliação de Políticas Públicas,
Universidade Católica, abril 2018,

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Destaco a seguinte:
 FORGEP – Programa de Formação em Gestão Pública, 2015, INA – Direcção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas (120h).

Setembro de 2020
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