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O Centro de Estudos de Povos e Culturas de Expressão Portuguesa - CEPCEP, é
um centro de investigação da Universidade Católica Portuguesa, sedeado no seu
campus de Lisboa.
No ano de 1996, depois de escutar uma conferência de Roberto Carneiro, dirigime a ele (que não conhecia) dizendo que admirava o seu trabalho e que gostaria
de colaborar com ele. Marcou um encontro comigo no CEPCEP. Foi da conversa
dessa reunião que resultou a minha colaboração regular durante alguns anos com
este centro de estudos (que só deixei quando me candidatei a vereador da

Câmara Municipal de Oeiras), que me permitiu contactar com as mais diversas
matérias em investigação, participar em projetos e coordenar iniciativas.
2001-02: Participou na preparação do estudo “Valores em Portugal”;
2001: Criou o conceito e o primeiro projeto da “Escola de Pais” da Universidade
Católica Portuguesa;

1999/2000: coordenou (em representação do CEPCEP da Universidade Católica)
o Seminário Timor Lorosae – Um País para o século XXI (Janeiro de 2000), ação
conjunta da Universidade Católica Portuguesa e do Instituto de Altos Estudos
Militares, com a colaboração do Curso de Ciências Políticas da Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra;

1996-98: desenvolveu diversas actividades de preparação e implementação de
projectos,

nomeadamente,

elaborou

um

relatório

sobre

"Educação

Formal/Formação Profissional e determinação de uma plataforma mínima de
conhecimentos habilitantes em Portugal" para o projecto New Job Skill Needs
and the Low–Skilled. Este projecto visava dotar os decisores de informação
fiável sobre perfis e qualificações dos cidadãos da UE e assegurar uma
plataforma mínima de aprendizagem que os beneficie com mecanismos de
formação ao longo da vida; estudar formas efectivas de dotar os cidadãos de
novas aptidões; definir um perfil de aprendizagem com o qual todo o cidadão da
UE deverá estar dotado, sendo organizado pelo Centre for Economic
Performance da London School of Economics and Political Science (Londres),
com o CEPCEP, o Industriens Utrednigsinstitut (Estocolmo), o Max Goote Centre
for Vocational and Training (Amesterdão), o Stockholm Institute of Education
(Estocolmo), e o Centre Europeen de Recherche Scientifique – CEREQ
(Marselha) com o apoio da União Europeia.
Colaborou na elaboração de um curso de pós–graduação em Cooperação e
Desenvolvimento, com enfoque especial nos países africanos de expressão
portuguesa.

Colaborou na preparação de um estudo sobre As condições de inserção
precoce dos jovens no mercado de trabalho (2ª fase).

Colaborou na preparação de um estudo sobre a inserção na vida activa dos
licenciados da Universidade Católica Portuguesa.

Colaborou na preparação de um seminário sobre A União Europeia e o
Magrebe.

Co–coordenou

(com

Carlos

Medeiros)

a

1ª

Semana

de

Cultura

e

Contemporaneidade, dedicada à cidade de Lisboa, acção conjunta do CEPCEP,
AMBELIS, Associação de Arquitectos Portugueses e Fundação Vieira da Silva; coordenou a 2ª Semana de Cultura e Contemporaneidade (com Artur Teodoro
de Matos e António Barbedo de Magalhães), dedicada ao tema "O Diálogo
Intercultural como condição da Paz".

No âmbito da direcção do Gabinete de Estudos de Ética Social, do qual foi
secretário, preparou o pré–programa de acção e apoiou a elaboração de um
estudo sobre o estado dos valores éticos em Portugal, no quadro de uma
investigação internacional liderada pelo Institute for Global Ethics.

Participou na organização e desenvolvimento da presença do CEPCEP no
projecto MEDIAKIDS – Multimedia for Kids, projecto internacional com a
Universidade de Barcelona, a Universidade de Birmingham e a Universidade de
Colónia.

