MODELO EUROPEU DE
CURRICULUM VITAE

INFORMAÇÃO PESSOAL
Nome

PIRES, Ana Elisa Alvas Pinto

Morada

RUA MARIA FERNANDA TOSCANO RICO 37; 7220 PORTEL

Telemóvel

964 696 969

Correio electrónico

anaepinto@gmail.com

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

12/12/1981

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Datas

De 01 de Janeiro de 2011 aos dias de hoje

• Nome e endereço do empregador

Associação de Protecção Social à População de Santiago do Escoural
Rua Mariana Gutierrez Morais Paquete n.º 26
7050-556 Santiago do Escoural
Apoio à 3ª Idade

• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais actividades e
responsabilidades

Directora Técnica
- Coordenação de serviços (Apoio Domiciliário, Centro de Dia , Lar) – (organização dos serviços e o seu
modo de prestação, Estudo e definição de normas gerais e regras de actuação; Organização do trabalho,
constituição de equipas e distribuição de tarefas, delegando responsabilidades; Assegurar o cumprimento
das regras; Coordenação e programação das actividades de avaliação dos serviços e de satisfação dos
utentes; Criar uma atmosfera de confiança entre prestadores de serviço e utentes; Gestão e coordenação
das diferentes respostas sociais; Elaborar o Plano e Relatório Anual de Actividades);
- Gestão e coordenação da área da qualidade (registos internos de trabalho, para orientação pessoal e
para os outros recursos humanos; controlar a qualidade dos serviços);
- Gestão de Recursos Humanos (planos de formação, selecção e recrutamento de recursos humanos
- Gestão Financeira (estudos mensais na área financeira, administrativa, prestação de serviços e relação
com os utentes
- Gestão de Utentes (Determinar e divulgar o número de vagas existentes na instituição; Analisar a
situação do utente, informando-o e encaminhando-o para as várias respostas sociais disponíveis)
- Gestão de Sócios
- Candidaturas a programas de financiamento (INALENTEJO, PARES, PRODER, …)
- Formação interna
- Organização de eventos na área da qualidade
- Apoio Psicossocial (Atender os utentes, seus familiares e recursos humanos, ajudando-os na resolução
dos seus problemas e nas suas reclamações)
- Animação Sócio-Cultural (Planificação de actividades mensais com os utentes)
- Atendimento ao Público
- Trabalho em parceria com outras entidades, serviços e instituições
- Relação com fornecedores
- Elaborar estudos com vista ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e técnicas de acção
social
- Orientação de Estágios e CEI´S
- Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade.

• Datas

De 6 de Outubro de 2006 a 31 de Dezembro de 2010

• Nome e endereço do empregador

• Tipo de empresa ou sector

Associação de Protecção Social à População de Santiago do Escoural
Rua Mariana Gutierrez Morais Paquete n.º 26
7050-556 Santiago do Escoural
Apoio à 3ª Idade

• Função ou cargo ocupado

Assistente Social / Coordenação de respostas sociais e sector da qualidade
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• Principais actividades e
responsabilidades

- Coordenação de serviços (Apoio Domiciliário, Centro de Dia , Lar) – (organização dos modos de
prestação de serviços, Estudo e definição de normas gerais e regras de actuação; Organização do
trabalho, constituição de equipas e distribuição de tarefas, delegando responsabilidades; Assegurar o
cumprimento das regras; Coordenação e programação das actividades de avaliação dos serviços e de
satisfação dos utentes; Criar uma atmosfera de confiança entre prestadores de serviço e utentes; Gestão e
coordenação das diferentes respostas sociais; Elaborar o Plano e Relatório Anual de Actividades);
- Gestão e coordenação da área da qualidade (registos internos de trabalho, para orientação pessoal e
para os outros recursos humanos; controlar a qualidade dos serviços);
- Gestão de Recursos Humanos (planos de formação, selecção e recrutamento de recursos humanos
- Gestão Financeira (estudos mensais na área financeira, administrativa, prestação de serviços e relação
com os utentes
- Gestão de Utentes (Determinar e divulgar o número de vagas existentes na instituição; Analisar a
situação do utente, informando-o e encaminhando-o para as várias respostas sociais disponíveis)
- Gestão de Sócios
- Candidaturas a programas de financiamento (INALENTEJO, PARES, PRODER, …)
- Formação interna
- Organização de eventos na área da qualidade
- Apoio Psicossocial (Atender os utentes, seus familiares e recursos humanos, ajudando-os na resolução
dos seus problemas e nas suas reclamações)
- Animação Sócio-Cultural (Planificação de actividades mensais com os utentes)
- Atendimento ao Público
- Trabalho em parceria com outras entidades, serviços e instituições
- Relação com fornecedores
- Elaborar estudos com vista ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e técnicas de acção
social
- Orientação de Estágios e CEI’S
- Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade.

• Datas

De 06 de Outubro de 2008 a 15 de Maio de 2009
REAPN/Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza

• Nome e endereço do empregador

Rua Frei José Maria Évora, 25 - Urbanização Vila Lusitano
7005-495 Évora

• Tipo de empresa ou sector

Combate à Pobreza e Exclusão Social

• Função ou cargo ocupado

Assistente Social/ Técnica de Projecto

• Principais actividades e
responsabilidades

Técnica responsável pelo Projecto Qual_IS – Alentejo – Évora – Qualificar a Intervenção Social –
qualidade nas IPSS’s.
As principais funções do Técnico no âmbito do projecto QUAL_IS são:
- Garantir que a aplicação dos os princípios defendidos pela Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal
- Gestão das acções formativas;
- Garantir a articulação entre a equipa de formadores, consultores e organizações;
- Acompanhamento dos processos de qualificação das 14 organizações seleccionadas, garantindo, em
cada organização, a constituição do Grupo da Qualidade, do diagnóstico de necessidades, do plano de
melhoria, da sua implementação e da criação de um sistema de avaliação, assim como promovendo um
processo de qualificação baseado no envolvimento de diferentes stakeholders, em especial os
colaboradores e utilizadores.
- Organização de 2 Focus Group;
- Elaboração de relatórios técnicos de avaliação;
- Organização dos dossiers administrativo-financeiros;
- Introdução de dados na plataforma informática do projecto e incentivar a participação das organizações
no seu fórum;
- Resolução de potenciais problemas e conflitos que surjam no decurso do projecto em articulação com a
coordenação do projecto;
- Acompanhamento de 120h de formação padronizada;
- Acompanhamento de 36h * 14 instituições – sessões de consultoria.
- Apoio técnico às 14 instituições;
- Consultoria no âmbito da Gestão de IPSS em parceria com os consultores qual_is.

• Datas

De 01 de Setembro de 2006 a 6 de Outubro de 2008

• Nome e endereço do empregador

• Tipo de empresa ou sector

Associação de Protecção Social à População de Santiago do Escoural
Rua Mariana Gutierrez Morais Paquete n.º 26
7050-556 Santiago do Escoural
Apoio à 3ª Idade

• Função ou cargo ocupado

Assistente Social/ Técnica Superior de Serviço Social
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• Principais actividades e
responsabilidades

Gestão de Recursos Humanos
Alguma Gestão Financeira
Gestão de Utentes
Gestão de Sócios
Apoio Psicossocial
Animação Sócio-Cultural
Atendimento ao Público
Relação com fornecedores
Coordenação de serviços (Apoio Domiciliário, Centro de Dia , LAR)

• Datas

De 29 Maio de 2006 a 31 de Agosto de 2006

• Nome e endereço do empregador

• Tipo de empresa ou sector

Associação de Protecção Social à População de Santiago do Escoural
Rua Mariana Gutierrez Morais Paquete n.º 26
7050-556 Santiago do Escoural
Apoio à 3ª Idade

• Função ou cargo ocupado

Gestora de Instituições Sociais – estágio em contexto real de trabalho

• Principais actividades e
responsabilidades

Gestão de Recursos Humanos
Alguma Gestão Financeira
Gestão de Utentes
Gestão de Sócios
Apoio Psicossocial
Animação Sócio-Cultural
Atendimento ao Público
Relação com fornecedores
Coordenação de serviços (Apoio Domiciliário, Centro de Dia , LAR)

• Datas

De 22 de Outubro de 2005 a 22 de Janeiro de 2006

• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector

Vodafone Portugal
RH Mais, Empresa de Outsorcing
Telecomunicações

• Função ou cargo ocupado

Assistente Telefónico júnior

• Principais actividades e
responsabilidades

Serviço de Apoio ao Cliente – online e offline
Atendimento ao cliente via móvel
Atendimento ao cliente via e-mail

• Datas

De 01 de Setembro de 2005 a 22 de Janeiro de 2006

• Nome e endereço do empregador

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Oeiras

• Tipo de empresa ou sector

Crianças e jovens em Risco

• Função ou cargo ocupado

Assistente Social – membro cooptado

• Principais actividades e
responsabilidades

Triagem de Sinalizações
Pré-diagnósticos sociais
Diagnósticos sociais
Aplicação de medidas de processos de promoção e protecção
Acompanhamento de situações
Avaliação e revisão de medidas
Reuniões de parceria
Atendimento ao público
Acompanhamento psicossocial

• Datas

De Dezembro de 2004 a Maio de 2005

• Nome e endereço do empregador

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Oeiras e Setúbal

• Tipo de empresa ou sector

Crianças e Jovens em Risco

• Função ou cargo ocupado

Finalista de Serviço Social – investigação-acção
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• Principais actividades e
responsabilidades

Triagem de Sinalizações
Pré-diagnósticos sociais
Diagnósticos sociais
Aplicação de medidas de processos de promoção e protecção
Acompanhamento de situações
Avaliação e revisão de medidas
Reuniões de parceria
Atendimento ao público
Acompanhamento psicossocial
Aplicação de Inquérito
Criação de Base de dados em SPSS

• Datas

De Novembro de 2002 a Junho de 2004

• Nome e endereço do empregador

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Oeiras

• Tipo de empresa ou sector

Crianças e Jovens em Risco

• Função ou cargo ocupado

Estágio Curricular

• Principais actividades e
responsabilidades

Numa 1ª fase com supervisão e numa 2ª fase, individualmente:
Triagem de Sinalizações
Pré-diagnósticos sociais
Diagnósticos sociais
Aplicação de medidas de processos de promoção e protecção
Acompanhamento de situações
Avaliação e revisão de medidas
Reuniões de parceria
Atendimento ao público
Acompanhamento psicossocial

FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL
• Datas

Fevereiro e Março de 2012

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

Certis / Cérebro
Auditoras de Qualidade – ISO 9001:2008 e Respostas Sociais
Dezembro de 2011

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

EAPN, Portugal
A Sistema de Gestão Documental
24/10/2011; 09/11/2011 e 16/11/2011

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

EAPN, Portugal
A qualidade no 3º Sector
20 de Outubro de 2011

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

ENTRAJUDA
Comunicação nas Organizações
19 de Outubro de 2011

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais

ENTRAJUDA
Planeamento e Controlo de Gestão

• Datas

20/06/2011

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação

ENTRAJUDA
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• Principais disciplinas/competências profissionais

A Gestão das IPSS

• Datas

23/02/2011

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

ENTRAJUDA
A Qualidade no Sector Social
13/12/2009 a 27/02/2010

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

XZ Consultores
Auditor Interno da Qualidade
16 de Maio de 2009

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

ENTRAJUDA
Trabalho em equipa I
5 de Maio de 2009

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

ENTRAJUDA
Planeamento e Controlo de Gestão
Abril de 2009

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais

Xz consultores
Norma ISO 9001:2008 (transição)

• Classificação obtida (se aplicável)

Muito Bom

• Datas

Fevereiro de 2009 – Março de 2009

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

Socialgest, empresa de formação e consultoria
Avaliação de Desempenho
Fevereiro de 2009

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

XZ Consultores
Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade nas IPSS
Fevereiro de 2009

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais
• Datas

Socialgest, empresa de formação e consultoria
Implementação de Manuais de Qualidade I
Dezembro de 2009

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação
• Principais disciplinas/competências profissionais

Fundação Eugénio de Almeida
Gestão da Formação

• Classificação obtida (se aplicável)

Muito Bom

• Datas

Novembro de 2008 a 30 de Junho de 2009

• Nome e tipo da organização de ensino ou
formação

REAPN
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• Principais disciplinas/competências profissionais

Formação padronizada no âmbito do projecto Qual_is:
Gestão da qualidade;
Planeamento Estratégico e Avaliação Organizacional;
Marketing e Comunicação;
Políticas Sociais;
Economia Social;
Liderança e Recursos Humanos;
Igualdade de Oportunidades;
Regime Jurídico e Fiscal;
Gestão Financeira.

• Datas

Maio e Junho 2008

• Nome e tipo da organização de ensino ou formação

REAPN

• Principais disciplinas/competências profissionais

Promoção da Saúde Mental nos Idosos

• Classificação obtida (se aplicável)

Muito Bom

• Datas

Setembro 2007 até aos dias de hoje

• Nome e tipo da organização de ensino ou formação

Universidade de Évora

• Principais disciplinas/competências profissionais

Licenciatura em Psicologia

• Designação da qualificação atribuída

Psicóloga ou licenciatura em ciências psicológicas

• Classificação obtida (se aplicável)

Em curso

• Datas

Março de 2006 a Julho 2007

• Nome e tipo da organização de ensino ou formação

• Designação da qualificação atribuída

Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa – Universidade Lusíada
Lisboa
Conceitos risco/perigo, politicas sociais para a infância, enquadramento legal, teorias de
rede e parceria, teorias de intervenção sociais, situações de crise, crime sexuais, ….
Pós graduação em crianças e jovens em risco

• Datas

Novembro de 2006 a Janeiro de 2007

• Nome e tipo da organização de ensino ou formação

• Designação da qualificação atribuída

Centro de Formação MonteMaior
Montemor-o-Novo
Actividades Básicas de Vida: alimentação, vestuário, higiene, segurança ambiental e
alimentar, tratamento de roupas, primeiros socorros…
Apoio Domiciliário

• Datas

Março de 2006 a Agosto de 2006

• Nome e tipo da organização de ensino ou formação

• Designação da qualificação atribuída

Instituto de Emprego e Formação Profissional
Centro de Formação de Évora
Gestão financeira, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Pessoal, Gestão Estratégica,
Gestão de utentes, …
Gestão de Instituições Sociais (na área da Geriatria)

• Classificação obtida (se aplicável)

18

• Datas

Fevereiro de 2006 a Abril de 2006

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

Pró Valor, lda
Évora
Formação Pedagógica Inicial de Formadores – Certificado de Aptidão profissional

• Classificação obtida (se aplicável)

Bom

• Datas

Dezembro de 2004 a Março de 2005

• Nome e tipo da organização de ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências profissionais

Movimento de Defesa da Vida – MDV
Lisboa
Voluntariado, Desenvolvimento de Aptidões familiares

• Designação da qualificação atribuída

Apoio ao desenvolvimento de aptidões familiares – Assistente familiar

• Principais disciplinas/competências profissionais

• Principais disciplinas/competências profissionais

• Principais disciplinas/competências profissionais
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• Datas

Setembro de 2000 a Julho de 2005

• Nome e tipo da organização de ensino ou formação

Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa

• Principais disciplinas/competências profissionais

• Designação da qualificação atribuída

Psicologia, Serviço Social, Metodologia de Intervenção Social, Matemática e Estatística,
Política Social, Teorias da Personalidade, Sociologia, Direito de Menores, Psicopatologia,
seminário – Organizações Sociais, grupo de estudo e prática – estágio – Justiça,… entre
outras…
Técnico Superior de Serviço Social – Assistente Social

• Classificação obtida (se aplicável)

15 valores

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
PESSOAIS

PRIMEIRA LÍNGUA

FRANCÊS

OUTRAS LÍNGUAS
PORTUGUÊS
Excelente
Excelente
Excelente

• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

INGLÊS
Regular
Regular
Suficiente

• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

ESPANHOL

• Compreensão escrita

Regular
Suficiente
Suficiente

• Expressão escrita
• Expressão oral

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
SOCIAIS

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE
ORGANIZAÇÃO
.

- Espírito de equipa (coordenação de equipa de 30 pessoas)
- Capacidade de comunicação
- Boa gestão financeira e institucional
- Capacidade de adaptação
- Capacidade em lidar com situações de crise e stress
Capacidades adquiridas em contexto laboral e de estágio.
- Capacidade de liderança (coordenação de equipa de 30 pessoas)
- Sentido de organização (gestão de instituição)
- Capacidade de gestão e de equipas (responsável por candidatura a Programa PARES,
Fundação Calouste Gulbenkian, QREN, Fundação EDP, POPH, Estágios Profissionais,
Programas Ocupacionais, Ocupação de Tempos Livres, Programa Comunitário de Ajuda
Alimentar a Carenciados, PRODER)

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
INFORMÁTICAS

- Conhecimento de informática na óptica do utilizador (Word, Excel, Internet, PowerPoint)
- Conhecimento de SPSS (construção, preenchimento e análise de dados)
- Conhecimento do Siebel (no âmbito profissional – Vodafone)

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS

- Conhecimentos de Piano (durante 10 anos)
- Conhecimento de Dança – Hip Hop (Bailarina durante 8 anos e curso de instrutora de Hip Hop)

ARTÍSTICAS

CARTA(S) DE CONDUÇÃO
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- Moderadora de Site no âmbito da Terceira Idade
- Organizadora de Workshop “Sistemas de Gestão de Qualidade nas IPSS – Qual o caminho a
traçar?”, em parceria com a Socialgest e Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
- Participação em vários seminários, congressos e ciclo sobre crianças e jovens em risco e na
área da gerontologia e geriatria (Doença de Alzheimer, Psicogeriatria, Gestão de Instituições
Sociais, …);
- Elaboração de um trabalho de investigação, no 5º ano da Licenciatura em Serviço Social –
Seminário de Organizações Sociais. O trabalho teve como título: “Que futuro… nas
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens?” e obteve a classificação de 15 valores no
documento escrito e 16 valores na defesa oral. Esta investigação teve como universo as
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens de Oeiras e Setúbal;
- Irmã da Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Novo;
- Colaboradora em 2003 e 2004, nas Actividades de Tempos Livres, nas férias do Verão, na
Santa Casa da Misericórdia;
- Colaboradora na Associação de Caçadores de Benafessim e Anexas;
- Co-gerente da Loja Gomolândia e Companhia, em Portel.

