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Morada(s)

Númena, Taguspark, Núcleo Central, 379
2740 - 122 Porto Salvo
PORTUGAL
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(351-21) 424 01 70

Fax(es)

(351-21) 424 01 69

Endereço(s) de correio electrónico

(351-91) 936 32 66

tiago.santos@numena.org.pt

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

04/06/1973

Sexo
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Masculino
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Experiência profissional
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Principais actividades e
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Tipo de empresa ou sector
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Junho 2013 – em diante
Relator-sombra
Autoria do relatório-sombra da ENAR sobre Portugal 2012/2013, o que envolve desk research,
análise – de dados e documental – de fontes secundárias, entrevistas a peritos e partes interessadas
e redacção em inglês.
European Network Against Racism (ENAR)
Rue Galllait, 60
B – 1030 Brussels
Organização não governamental internacional sem fins lucrativos
Abril 2007 – em diante
Presidente (a título gracioso)
Planeamento estratégico e gestão quotidiana. Neste período a Númena subscreveu a Carta Europeia
do Investigador e o Código de Conduta para o Recrutamento de Investigadores; tendo partido de um
colaborador a tempo inteiro chegou a atingir os seis antes de começar a sentir a crise; iniciou a sua
actividade editorial; melhorou os seus indicadores bibliométricos; expandiu o número de associados e
projectos; diversificou as suas fontes de financiamento, chegou a quadruplicar o seu cash flow anual;
estabeleceu projectos em parceria com instituições científicas de excelência como a Universidade de
Oxford ou o Instituto Gulbenkian de Ciência; e foi reconhecida pelo MCTES.
Númena ― Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas
Taguspark, Núcleo Central, 379
2740 - 122 Porto Salvo
Instituição de I&D privada sem fins lucrativos
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Setembro 2003 – Agosto 2005
Investigador Sénior
Durante este período coube-me desenhar amostras e questionários, analisar dados quantitativos,
coordenar equipas e redigir relatórios em Português e Inglês. Levei a cabo dezenas de inquéritos de
âmbito nacional.
MetrisGfK
Rua Carlos Testa, n.º 1 – 1.º B
1050-046 Lisboa
Estudos de mercado
Agosto 2003 – Setembro 2003
Investigador freelance (a título gracioso)
Criei e apliquei uma metodologia inovadora de seriação das escola secundárias conforme os
resultados dos exames nacionais. As competências mobilizadas foram desk research, análise de
dados e redacção em Português.
Ministério da Educação
Av. 5 de Outubro, 107
1069-018 Lisboa
Estado
Fevereiro 2003 – Março 2006
Investigador freelance
No âmbito desta colaboração produzi três investigações publicadas em livro (ver a lista de
publicações em anexo). Uma vez mais, as competências mobilizadas foram desk research, análise
de dados e redacção em Português.
Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas
Rua Álvaro Coutinho, 14
1150-025 Lisboa
Estado
Janeiro 2001 – em diante
Investigador
Tenho-me ocupado de redigir candidaturas, gerir os projectos resultantes, recolher e analisar dados
quantitativos (e.g., desenhar amostras e questionários, coordenar trabalho de campo) e qualitativos
(e.g., focus groups, entrevistas), redigir, editar e publicar textos científicos em Português, Inglês e
Francês, bem como de organizar seminários e conferências.
Númena ― Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas
Taguspark, Núcleo Central, 379
2740 - 122 Porto Salvo
Instituição de I&D privada sem fins lucrativos
Janeiro 2001 – Dezembro 2001
Presidente Fundador (a título gracioso)
Planeamento estratégico e gestão quotidiana. Geri o arranque deste centro de investigação durante o
seu primeiro ano, levando-o de 0 a 4 projectos, um orçamento de € 90.000 e integração no
Taguspark.
Númena ― Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas
Taguspark, Núcleo Central, 379
2740 - 122 Porto Salvo
Instituição de I&D privada sem fins lucrativos
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Maio 2000 – Outubro 2002
Investigador freelance
Neste período fui responsável por recolha de informação em arquivos históricos; sua codificação e
inserção em base de dados e respectiva análise estatística.
Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora
Palácio do Vimioso, Apartado 94
7002-554 Évora
Ensino superior
Março 2000 – Março 2000
Investigador freelance
Nesta experiência ocupei-me de desk research, realização de entrevistas aprofundadas e redacção
em Inglês para a presidência portuguesa da UE.
Secretaria de Estado da Indústria e Energia
Av. da República, 79
1069-218 Lisboa
Estado

Datas

Outubro 1998 – Setembro 2000

Função ou cargo ocupado

Consultor em análise de dados

Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador

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

Prestei consultoria na adaptação de uma amostra e questionário, bem como na análise de dados.
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Ensino superior
Julho 1999 – Julho 1999
Investigador freelance
As minhas actividades nesta colaboração num projecto que visava aferir o impacto social desta
empresa consistiram na recolha de dados, sua análise e redacção do relatório em Português.
DHL – Worldwide Express
Rua Cidade de Liverpool, n.º 16, 2º Esq.
1199-099 Lisboa

Tipo de empresa ou sector

Transporte Expresso e Logística

Datas

Dezembro 1998 – Outubro 2000

Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador

Tipo de empresa ou sector
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Investigador freelance
Desk research e análise de dados com vista à avaliação externa das licenciaturas em Antropologia
e Sociologia.
Fundação das Universidades Portuguesas
Quinta de S. Miguel dos Arcos, Rua Visconde de Porto Salvo, 24
2780-683 Paço de Arcos
Ensino superior
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Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador

Tipo de empresa ou sector

Agosto 1997 – em diante
Investigador e docente
Redigir candidaturas, realizar pesquisa documental, desenhar amostras e questionários, codificar e
analisar dados quantitativos e qualitativos, realizar entrevistas e redigir textos científicos em
Português e Inglês. Tenho também vindo a leccionar as aulas práticas da cadeira de Métodos e
Técnicas de Investigação: Amostragem e Inquérito.
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Avenida de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa
Ensino superior

Formação académica e
profissional
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída

8 – 9 Outubro 2012
12th ESS Train – Prediction of the quality of Survey questions using the program SQP: Improvement
of questions and correction for measurement errors.
O problema dos erros de mensuração na investigação por questionário. A fidedignidade e validade de
questões: estimadas via experiências MTMM; preditas via programa SQP 2.0.
European Social Survey / Univerza v Ljubljani
28 – 29 Março 2012
Statistical methods for policy evaluation and causal inference in observational studies
Pensamento, linguagem e filosofia contrafactuais. A inferência causal abordada pela via do resultado
potencial: definições, pressupostos e métodos de estimativa.
Research and Expertise Centre for Survey M/ethodology da Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

9 – 10 Fevereiro 2011
Strategies in comparative analysis: multi-level, multi-group and dummy approaches
Abordagens multilevel, dummy e multigroup. Sessões de laboratório com os pacotes de software
Mplus e SPSS.
Research and Expertise Centre for Survey Methodology da Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

10 – 11 Dezembro 2009
Two day course on Design and evaluation of questionnaires for survey research

Principais disciplinas/competências
profissionais

Formulação de questões. Desenho de inquéritos por questionário. Metanálise. Utilização do software
Survey Quality Predictor.

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

European Survey Research Association e Research and Expertise Centre for Survey Methodology da
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

Datas

12 – 13 Outubro 2009

Designação da qualificação atribuída

7th ESS Train – Socio-Demographic Background Variables for Cross-National Comparative Survey
Research in Europe

Principais disciplinas/competências
profissionais

Convenções demográficas nos países europeus. Padronização nacional e harmonização
internacional. Harmonização versus tradução. Instrumentos padronizados existentes para uso em
inquéritos por questionário. Dos conceitos comparativos à medição internacional.

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
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Inquérito Social Europeu (ESS) / gesis
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Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

Dezembro 2008 – em diante
Doutoramento em Sociologia Económica e das Organizações
Pesquisa fundamental e estudos empíricos nos domínios da Sociologia Económica e das
Organizações.

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

ISCED 6

Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

10 – 11 Novembro 2008
4th ESS Train – Comparability of Survey Data across Countries and Time
Escrutinar de condições necessárias à realização de inquéritos comparáveis entre culturas e tempos
diferentes mediante o uso de variáveis latentes. Comparabilidade de variáveis de posicionamento na
estrutura social. Respostas padrão em pesquisa internacional. Técnicas de análise cognitivas para a
análise dados transnacionais.
Inquérito Social Europeu (ESS) / gesis

10 – 11 Março 2008
3rd ESS Train on Sampling in Cross-National Studies
Amostragem probabilística para inquéritos transnacionais: desenho, selecção, comparabilidade,
unidades, ponderações, dimensões, estimação da variância, temporalidade e tendências.
Inquérito Social Europeu (ESS) / gesis-zuma

1998 – 2007
Mestre em Sociologia
Teoria sociológica e métodos de investigação. Na minha tese apliquei uma perspectiva da sociologia
do consumo à forma como o capital cultural gerado pela leitura poderia ser transformado em capital
social.

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Universidade Nova de Lisboa

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

ISCED 6

Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

Janeiro de 1998 – Janeiro de 1998
Curso breve de estatística (100 horas)
Estatística aplicada às ciências sociais com particular ênfase em métodos não paramétricos e na
análise de variáveis categoriais.
Universidade Nova de Lisboa – SociNova, Gabinete de Investigação em Sociologia Aplicada

1993 – 1997
Licenciatura em Sociologia
Teoria sociológica e métodos de investigação. A minha tese, metodologicamente baseada na análise
de conteúdo de artigos de imprensa, versou sobre a construção social da figura pública do poeta
Fernando Pessoa.

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Universidade Nova de Lisboa

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

ISCED 5A
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Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

1995 - 1996
University of Cambridge’s Certificate in Advanced English
Inglês.

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

British Council

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

CEF C1

Aptidões e competências
pessoais
Primeira língua

Português

Outra(s) língua(s)
Auto-avaliação
Nível europeu (*)

Inglês
Francês

Compreensão
Compreensão oral

Conversação

Leitura

Interacção oral

Escrita

Produção oral

C1

Utilizador
avançado

C2

Utilizador
avançado

C1

Utilizador
avançado

C2

Utilizador
avançado

C2

Utilizador
avançado

B2

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

B1

Utilizador
independente

B1

Utilizador
independente

B1

Utilizador
independente

(*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)

Aptidões e competências sociais

Aptidões e competências de
organização
Aptidões e competências
informáticas
Prémios e distinções

Carta de condução

Embora boa parte da minha carreira tenha vindo a ser claramente a de um investigador freelance,
entrando e saindo de instituições e projectos, tenho sempre trabalhado em equipa. A minha lista de
publicações deve prová-lo à saciedade.
Tenho organizado conferências, fundado e gerido uma instituição de I&D privada sem fins lucrativos,
gerido projectos de investigação, tudo tarefas que requerem planeamento, selecção e liderança de
pessoas, prioritização de tarefas e manter o objectivo em vista.
Access, Excel, Outlook, PowerPoint, SPAD, SPSS e Word.

Bolsas de Mestrado e de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Várias bolsas de
viagem para participação em congressos, atribuídas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, pela
Fundação Calouste Gulbenkian e pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Em 2010
foi-me conferido o Prémio Liberdade Religiosa pela Comissão da Liberdade Religiosa em
consideração de um trabalho em co-autoria sobre a discriminação religiosa na perspectiva das
confissões minoritárias.
Não tenho uma. A força e a velocidade de um homem já são responsabilidade suficiente.

Informação adicional Para referência consultar no ACIDI (antigo ACIME), o Eng.º Roberto Carneiro (coordenador do

Observatório da Imigração); no Ministério da Educação, o antigo Ministro Professor David Justino; na
Universidade de Évora, a Professora Ana Cardoso de Matos; na Fundação das Universidades
Portuguesas, o Professor Manuel Villaverde Cabral; na Universidade Nova de Lisboa, os Professores
Rui Santos, Diogo Ramada Curto e José Alberto Simões; na Metris-GfK, o antigo Director Geral Luís
Valente Rosa.

No que respeita a associações científicas, sou membro da Associação Portuguesa de Sociologia, da
Associação Portuguesa para o Estudo das Religiões, da European Sociological Association e da
European Survey Research Association.

Anexos Listas de 1) publicações e 2) apresentações em conferências.
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• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
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«A Discriminação Religiosa na Perspectiva das Confissões Minoritárias»
Pedro Soares, Isabel Tomás
2011
in Comissão da Liberdade Religiosa Prémio Liberdade Religiosa 2010. Lisboa: Secretaria Geral do
Ministério da Justiça. 121 p.
Discursos do Racismo em Portugal: Essencialismo e Inferiorização nas Trocas Coloquiais sobre
Categorias Minoritárias
Edite Rosário e Sílvia Lima
2011
Lisboa: ACIDI. 234 pp., ISBN 978-989-685-009-8
«Os leitores do Cavaleiro Andante. Memórias da banda desenhada nas décadas de 50 e 60 do
século XX português»
–
2009
in Inês Brasão, Diogo Ramada Curto, Nuno Domingos, Rahul Kumar, Nuno Medeiros e Tiago Santos
Comunidades de Leitura. Edições Colibri. pp. 217-240, ISBN 978-972-772-923-4
Research survey on migrants’ experiences of racism and discrimination in Portugal
Catarina Oliveira, Rahul Kumar, Edite Rosário e Elisabete Brigadeiro
2009
Oeiras: Númena. 124 pp. ISBN: 978-989-95244-0-8
Quanto custa ser imigrante?
Edite Rosário
2008
Lisboa: ACIDI. 118 pp., ISBN 978-989-8000-44-6
Medir a Integração: O Caso de Portugal. Indicadores regionais de inserção socioeconómica dos
nacionais de países terceiros
Maria Abranches, Luca di Sciullo e Edite Rosário
2008
Lisboa: OIM. 96 pp., ISBN: 978-92-9068-437-4
«Contributions des immigrants pour la démographie du Portugal»
Maria João Valente Rosa
2007
in AIDELF (org.) Les migrations internationales: observation, analyse et perspectives. Paris: PUF, pp.
475-484, ISBN: 2-9521220-3-2

Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu
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• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista

• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
• Título
• Co-autores
• Data de publicação

«Palavras que me são úteis – Géneros literários e géneros de leitores na rede de bibliotecas
itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian»
–
2006
in Diogo Ramada Curto (ed.) Estudos de sociologia da leitura em Portugal no séc. XX. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e Tecnologia, pp. 239-260,
ISBN: 972-31-1124-1
Reclusos estrangeiros em Portugal – Esteios de uma problematização
Hugo de Seabra
2006
Lisboa: ACIME. 132 pp., ISBN 989-8000-17-1
A criminalidade de estrangeiros em Portugal – Um inquérito científico
Hugo de Seabra
2005
Lisboa: ACIME. 224 pp., ISBN 989-8000- 11-2
Leitores das bibliotecas públicas: inquérito à Rede de Leitura Pública na região de Lisboa
Inês Brasão e Nuno Domingos
2004

• Editora ou Revista

Lisboa: Edições Colibri. 154 pp., ISBN 972-772-516-3

• Título

Contributos dos imigrantes na demografia portuguesa

• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista

• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
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Maria João Valente Rosa e Hugo de Seabra
2004
Lisboa: ACIME. 192 pp., ISBN 972-98959-5-3
«Portugal»
Miguel Farias e Pedro Soares
2002
in Melton, J. Gordon and Baumann, Martin (eds.) Religions of the World: A Comprehensive
Encyclopedia of Beliefs and Practices. Santa Barbara, CA: ABC-Clio. vol. 3 pp. 1026-1029, ISBN 157607-223-1
«Lusitanian Church»
Miguel Farias e Pedro Soares
2002
in Melton, J. Gordon and Baumann, Martin (eds.) Religions of the World: A Comprehensive
Encyclopedia of Beliefs and Practices. Santa Barbara, CA: ABC-Clio. vol. 3 pp. 801-802, ISBN 157607-223-1
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• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista
• Título
• Co-autores
• Data de publicação
• Editora ou Revista

«Novos movimentos religiosos em Portugal – passado, presente e futuro»
Miguel Farias
1999
Sociedade e Estado, vol. XIV, n.º 1, Janeiro - Junho 1999: pp. 203-214, ISSN 0101-6992
Realojamento e integração social. A população do Vale de Algés perante uma operação de
requalificação urbana.
M. Margarida Marques, Rui Santos e Sílvia Nóbrega
1999
Lisboa: Edições Colibri. 284 pp., ISBN - 972-772-088-9

Anexo 2 - Apresentações
• Comunicação
• Conferência

• Comunicação
• Conferência
• Comunicação
• Conferência
• Comunicação
• Conferência
• Comunicação
• Conferência
• Comunicação
• Conferência
• Comunicação
• Conferência
• Comunicação
• Conferência
• Comunicação
• Conferência
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Demographic changes in religious affiliation and religious minorities in Portugal
Workshop “The Changing Face of Religion in Portugal and Brazil”, organizada pelo Instituto Camões
e pelo Ian Ramsey Centre (Universidade de Oxford) no St. John’s College, em Oxford, a 3 de Junho
de 2010.
Quanto Custa Ser Imigrante Legalizado?
Jornadas “Pobreza e Exclusão Social – Perspectivas e Realidades”, que tiveram lugar em Oeiras nos
dias 18 e 19 de Novembro de 2009
A Migração no Contexto dos Eventos Demográficos – Contributos para as Problemáticas do
Crescimento e Integração
Conferência Demografia e Políticas Sociais, que teve lugar no Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade Técnica de Lisboa a 29 de Maio de 2008
Indicatori sull’integrazione in Portogallo
La Giornata dell'Integrazione, que teve lugar em Roma, no Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro, a 7 de Março de 2008
Is Europe a Melting Pot? The Situation Regarding Miscegenation
Oitava Conferência da Associação Europeia de Sociologia, que teve lugar em Glasgow de 3 a 6 de
Setembro de 2007
Indicators of Immigrants’ Integration
11.ª Conferência Internacional Metropolis, realizada em Lisboa de 2 a 6 de Outubro 2006
The Criminality of Foreigners in Portugal
11.ª Conferência Internacional Metropolis, realizada em Lisboa de 2 a 6 de Outubro 2006
Leitores de Bibliotecas Públicas
Círculo de estudos Abrir Horizontes - Desenvolvimento do Leitor, organizado pela Câmara Municipal
de Oeiras no âmbito do programa Oeiras a Ler. 8 e 9 de Maio de 2006
Reading as barrier and leveller. An essay on the produce of cultural consumption
37.º Congresso Munidal do Instituto Internacional de Sociologia, realizada em Estocolmo de 5 a 9 de
Julho de 2005
Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunidades Europeias, 2003

• Comunicação
• Conferência
• Comunicação
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Contributions des immigrants pour la démographie du Portugal
13.º colóquio da Association Internationale des Démographes de Langue Française, decorrido em
Budapeste (Hungria) de 20 a 24 Setembro de 2004
Reminiscências da cavalaria – A recepção da banda desenhada em Portugal nas décadas de 50 e 60
Seminário público do projecto Sociologia da Leitura em Portugal no Século XX, decorrido na
Biblioteca Nacional a 9 de Janeiro de 2003
Atitudes religiosas dos estudantes da Universidade de Lisboa
VI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, decorrido na Faculdade de Letras da
Universidade do Porto entre 5 e 9 de Setembro de 2000
Discurso de abertura
Minorias Religiosas e Novos Movimentos Religiosos – Portugal e a Europa Numa Perspectiva Global,
decorrida no ISCTE (Lisboa) em 15 e 16 de Janeiro de 2000
An Analysis of the Portuguese Scholarly Discourse on the New Religious Movements
13th International Conference of the Center for Studies on New Religions, decorrida em Bryn Athyn
(Pennsylvania, U.S.A.) de 2 a 5 de Junho de 1999
Portugal: plataforma redistribuidora ou sociedade de acolhimento?
1º Congresso Português de Sociologia Económica, decorrido na Fundação Calouste Gulbenkian
entre 4 e 6 de Março de 1998

Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunidades Europeias, 2003

NÍVEIS EUROPEUS – GRELHA DE AUTO-AVALIAÇÃO
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Sou capaz de compreender exposições
longas e palestras e até seguir partes mais
complexas da argumentação, desde que o
tema me seja relativamente familiar. Consigo
compreender a maior parte dos noticiários e
outros programas informativos na televisão.
Sou capaz de compreender a maior parte dos
filmes, desde que seja utilizada a língua
padrão.

Sou capaz de compreender uma exposição
longa, mesmo que não esteja claramente
estruturada ou quando a articulação entre as
ideias esteja apenas implícita. Consigo
compreender programas de televisão e filmes
sem grande dificuldade.

Não tenho nenhuma dificuldade em
compreender qualquer tipo de enunciado oral,
tanto face a face como através dos meios de
comunicação, mesmo quando se fala
depressa, à velocidade dos falantes nativos,
sendo apenas necessário algum tempo para
me familiarizar com o sotaque.

Sou capaz de compreender textos em que
predomine uma linguagem corrente do dia-adia ou relacionada com o trabalho. Sou capaz
de compreender descrições de
acontecimentos, sentimentos e desejos, em
cartas pessoais.

Sou capaz de ler artigos e reportagens sobre
assuntos contemporâneos em relação aos
quais os autores adoptam determinadas
atitudes ou pontos de vista particulares. Sou
capaz de compreender textos literários
contemporâneos em prosa.

Sou capaz de compreender textos longos e
complexos, literários e não literários, e
distinguir estilos. Sou capaz de compreender
artigos especializados e instruções técnicas
longas, mesmo quando não se relacionam
com a minha área de conhecimento.

Sou capaz de ler com facilidade praticamente
todas as formas de texto escrito, incluindo
textos mais abstractos, linguística ou
estruturalmente complexos, tais como
manuais, artigos especializados e obras
literárias.

Sou capaz de comunicar em situações
simples, de rotina do dia-a-dia, sobre
assuntos e actividades habituais que exijam
apenas uma troca de informação simples e
directa. Sou capaz de participar em breves
trocas de palavras, apesar de não
compreender o suficiente para manter a
conversa.

Sou capaz de lidar com a maior parte das
situações que podem surgir durante uma
viagem a um local onde a língua é falada.
Consigo entrar, sem preparação prévia, numa
conversa sobre assuntos conhecidos, de
interesse pessoal ou pertinentes para o dia-adia (por exemplo, família, passatempos,
trabalho, viagens e assuntos da actualidade).

Sou capaz de conversar com a fluência e
espontaneidade suficientes para tornar
possível a interacção normal com falantes
nativos. Posso tomar parte activa numa
discussão que tenha lugar em contextos
conhecidos, apresentando e defendendo os
meus pontos de vista.

Sou capaz de me exprimir de forma
espontânea e fluente, sem dificuldade
aparente em encontrar as expressões
adequadas. Sou capaz de utilizar a língua de
maneira flexível e eficaz para fins sociais e
profissionais. Formulo ideias e opiniões com
precisão e adequo o meu discurso ao dos
meus interlocutores.

Sou capaz de participar sem esforço em
qualquer conversa ou discussão e mesmo
utilizar expressões idiomáticas e coloquiais.
Sou capaz de me exprimir fluentemente e de
transmitir com precisão pequenas diferenças
de sentido. Sempre que tenho um problema,
sou capaz de voltar atrás, contornar a
dificuldade e reformular, sem que tal seja
notado.

Sou capaz de utilizar uma série de
expressões e frases para falar, de forma
simples, da minha família, de outras pessoas,
das condições de vida, do meu percurso
escolar e do meu trabalho actual ou mais
recente.

Sou capaz de articular expressões de forma
simples para descrever experiências e
acontecimentos, sonhos, desejos e ambições.
Sou capaz de explicar ou justificar opiniões e
planos. Sou capaz de contar uma história, de
relatar o enredo de um livro ou de um filme e
de descrever as minhas reacções.

Sou capaz de me exprimir de forma clara e
pormenorizada sobre uma vasta gama de
assuntos relacionados com os meus centros
de interesse. Sou capaz de explicar um ponto
de vista sobre um dado assunto,
apresentando as vantagens e desvantagens
de diferentes opções.

Sou capaz de apresentar descrições claras e
pormenorizadas sobre temas complexos que
integrem subtemas, desenvolvendo aspectos
particulares e chegando a uma conclusão
apropriada.

Sou capaz de, sem dificuldade e
fluentemente, fazer uma exposição oral ou
desenvolver uma argumentação num estilo
apropriado ao contexto e com uma estrutura
lógica tal que ajude o meu interlocutor a
identificar e a memorizar os aspectos mais
importantes.

Sou capaz de escrever notas e mensagens
curtas e simples sobre assuntos de
necessidade imediata. Sou capaz de escrever
uma carta pessoal muito simples, por
exemplo, para agradecer alguma coisa a
alguém.

Sou capaz de escrever um texto articulado de
forma simples sobre assuntos conhecidos ou
de interesse pessoal. Sou capaz de escrever
cartas pessoais para descrever experiências
e impressões.

Sou capaz de escrever um texto claro e
pormenorizado sobre uma vasta gama de
assuntos relacionados com os meus centros
de interesse. Sou capaz de redigir um texto
expositivo ou um relatório, transmitindo
informação ou apresentando razões a favor
ou contra um determinado ponto de vista.
Consigo escrever cartas evidenciando o
significado que determinados acontecimentos
ou experiências têm para mim

Sou capaz de me exprimir de forma clara e
bem estruturada, apresentando os meus
pontos de vista com um certo grau de
elaboração. Sou capaz de escrever cartas,
comunicações ou relatórios sobre assuntos
complexos, pondo em evidência os aspectos
que considero mais importantes. Sou capaz
de escrever no estilo que considero
apropriado para o leitor que tenho em mente.

Sou capaz de escrever textos num estilo
fluente e apropriado. Sou capaz de redigir de
forma estruturada cartas complexas,
relatórios ou artigos que apresentem um caso
com uma tal estrutura lógica que ajude o
leitor a aperceber-se dos pontos essenciais e
a memorizá-los. Sou capaz de fazer resumos
e recensões de obras literárias e de âmbito
profissional.

Sou capaz de compreender expressões e
Compreensão Sou capaz de reconhecer palavras e
expressões simples de uso corrente relativas a vocabulário de uso mais frequente
oral
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mim próprio, à minha família e aos contextos
em que estou inserido, quando me falam de
forma clara e pausada.

Leitura

Sou capaz de compreender nomes conhecidos, Sou capaz de ler textos curtos e simples. Sou
palavras e frases muito simples, por exemplo, capaz de encontrar uma informação
em avisos, cartazes ou folhetos.
previsível e concreta em textos simples de
uso corrente, por exemplo, anúncios,
folhetos, ementas, horários. Sou capaz de
compreender cartas pessoais curtas e
simples.

Interacção oral Sou capaz de comunicar de forma simples,
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desde que o meu interlocutor se disponha a
repetir ou dizer por outras palavras, num ritmo
mais lento, e me ajude a formular aquilo que eu
gostaria de dizer. Sou capaz de perguntar e de
responder a perguntas simples sobre assuntos
conhecidos ou relativos a áreas de
necessidade imediata.

Produção oral Sou capaz de utilizar expressões e frases
simples para descrever o local onde vivo e
pessoas que conheço.

Escrever

ES
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Sou capaz de compreender os pontos
essenciais de uma sequência falada que
relacionado com aspectos de interesse
incida sobre assuntos correntes do trabalho,
pessoal como, por exemplo, família, compras, da escola, dos tempos livres, etc. Sou capaz
trabalho e meio em que vivo. Sou capaz de
de compreender os pontos principais de
compreender o essencial de um anúncio e de muitos programas de rádio e televisão sobre
mensagens simples, curtas e claras.
temas actuais ou assuntos de interesse
pessoal ou profissional, quando o débito da
fala é relativamente lento e claro.

Sou capaz de escrever um postal simples e
curto, por exemplo, na altura de férias. Sou
capaz de preencher uma ficha com dados
pessoais, por exemplo, num hotel, com nome,
morada, nacionalidade.
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